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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรด
โฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปจจัยดานประชากร
(3) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ที่มี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่
ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต า งจะนำไปเปรี ย บเที ย บเป น รายคู  โดยใช ว ิ ธ ี ข อง LSD และสถิ ติ ก ารถดถอยพหุ ค ู ณ (Multiple
Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูซื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปจจัยดานประชากร
ดานอายุ, ดานสถานภาพการสมรส, ดานระดับการศึกษา, ดานอาชีพ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไมตางกัน และสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค

ABSTRACT
The objectives of this study were 1) To study a buying behaviors of Holistic grade
dog food in Bangkok Metropolitan Areas 2) To study a buying behaviors of Holistic grade dog
food in Bangkok Metropolitan Areas. Separated by personal characteristics 3) To study a
marketing mix (4P) affecting a buying behaviors of Holistic grade dog food in Bangkok
Metropolitan Areas.
The sample group was 400 people of buyers in Bangkok Metropolitan areas who
purchased a Holistic grade dog food. The questionnaire was used to be a tool for collection
the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and
standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way
ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by
LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and
Multiple Regression.
Keywords: Marketing mix, Consumer Behavior
บทนำ
ปจจุบันอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยตลาดหลักสวนใหญอยูในทวีปอเมริกา
และทวีปยุโรป ปจจัยหลักที่มีผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงมาจาก พฤติกรรมและรูปแบบการ
ใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การดำรงสถานะโสดมากขึ้น การแตงงานชาและลดลง อัตราการมีบุตร
ลดลง ขนาดครอบครัวเล็กลง หรือการอยูเพียงลำพังมากขึ้น ลวนมีสวนทำใหเกิดความตองการ หรือนิยม
เลี้ยงสัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น โดยสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ สุนัขและแมว
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จากขอมูล มูลคาตลาดของอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงในประเทศไทย พบวามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกป ในป
2556-2560 มี ม ู ล ค า ตลาดธุ รกิ จ สั ต ว เลี ้ ย ง 29,930 ล า นบาท 32,230 ล า นบาท และ 35,453 ล า นบาท
ตามลำดับ นอกจากอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงจะเติบโตขึ้นตอเนื่องแลว จำนวนสัตวเลี้ยงก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกัน สงผลใหอัตราการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงเติบโตขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 10% โดยกลุมสินคา
อาหารสำเร็จรูปสัตวเลี้ยงมีสัดสวนมากกวา 40% ของมูลคาตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงทั้งหมด
ในอดีต อาหารสุนัขมักมาจากอาหารปรุงสุกที่มาจากอาหารคนเปนหลัก หรืออาหารที่เหลือทาน
จากเจาของผูเลี้ยงเอง สงผลใหสุนัขไดรับคุณคาทางโภชนาการไมครบถวน อาหารคนบางชนิดสุนัขไม
สามารถยอยหรือนำไปใชประโยชนในรางกายได และอาหารบางอยางเปนพิษ ตอระบบยอยอาหาร ตับ ไต
ของสุนัขไดเชนกัน อาหารเม็ดสำเร็จรูปจึงเขามามีบทบาทในดานธุรกิจสัตวเลี้ยงมากขึ้น ผูเลี้ยงหันมาให
ความสำคัญการใหอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน จัดเตรียมงาย
ปลอดภัยกับสุนัขสัตวเลี้ยง และสะดวกในการเก็บรักษา
ปจจุบันตลาดอาหารเม็ดสุนัขสำเร็จรูปในประเทศไทย มีการแบงเกรดอาหารตามคุณภาพวัตถุดิบที่
ใชในการผลิต โดยอาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก (Holistic Grade) เปนอาหารสุนัขเกรดดีที่สุดในตลาด
จากวัตถุดิบที่ใชผลิตอาหารเปนเกรดเดียวกับที่มนุษยรับประทาน (Human Grade) โปรตีนจากเนื้อสัตวจะมี
คุณภาพสูงกวาทุกเกรด เปนอาหารธรรมชาติที่ปลอดสารเคมี มีกรดอะมิโนตาง ๆ ที่เสริมสรางกลามเนื้อและ
พัฒนาการของสุนัข เพื่อใหสุนัขมีสุขภาพแข็งแรง แหลงวิตามินเลือกใชพืชผักที่มีสารอาหารครบถวน
หลากหลาย และเปนธรรมชาติ
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจอาหาร
สุนัข หรือนักการตลาดที่เกี่ยวของ ไดเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น และสามารถนำผลการศึกษานี้
ไปใชเพื่อประโยชนในการจัดหา และคัดสรรอาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ใหเปนที่ตองการของ
กลุมเปาหมาย พรอมทั้งสามารถบริหารจัดการ เพื่อสรางกลยุทธในการขายใหเปนที่ตองการ ประสบ
ผลสำเร็จ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื ้ อ อาหารสุ น ั ข สำเร็ จ รู ป เกรดโฮลิ ส ติ ก ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื ้ อ อาหารสุ น ั ข สำเร็ จ รู ป เกรดโฮลิ ส ติ ก ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปจจัยดานประชากร
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3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริม
การตลาด ที ่ ม ี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื ้ อ อาหารสุ น ั ข สำเร็ จ รู ป เกรดโฮลิ ส ติ ก ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก โดย
ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด
2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย ดานความตั้งใจซื้อ ดานทัศนคติ ดานรูปแบบการดำเนินชีวิต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจอาหารสุนัข และนักการตลาดที่เกี่ยวของ นำผลการวิจัยในดานปจจัย
ประชากร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการวางแผน
เพื่อกำหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม ตรงตามความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมายไดอยางสูงสุด
ทบทวนวรรณกรรม
ฮันนาน กาหลง (2559, หนา 37) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการคนหา
การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจาย ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความ
ตองการของเขา หรือหมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทำของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อ
และการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา
ทวีพร พนานิรามัย (2557, หนา 20) ความตั้งใจซื้อ เปนความพยายามในการซื้อสินคาและบริการ
ของผูบริโภค โดยจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ตราสินคา ผูจัดจำหนาย และเวลา การซื้อสินคาและ
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บริการตาง ๆ เปนประสบการณที่เพลิดเพลิน เชน ความพึงพอใจ ความตั้งใจซื้อมีผลโดยตรงตอปริมาณการ
ซื้อสินคาและบริการจากผูจัดจำหนาย โดยความตั้งใจซื้อของผูบริโภคมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูบริโภคไดรับ
รูถึงประโยชนใชสอย และคุณคาของสินคาและบริการ นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อในทางผลลัพธ คือ ปริมาณการซื้อ
สุบรรพต รักชอบสันติ (2555, หนา 10) ทัศนคติ เปนดัชนีชี้วาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคน
รอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ ที่อาจ
สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนมิติของการประเมิน เพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็น
หนึ่ง ๆ ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป
จีรนันท สุธิตานนท (2561, หนา 47 ) รูปแบบการดำเนินชีวิต คือ โครงสรางโดยรวมของการใชชีวติ
การใชเวลาและการใชจายเงินทองของบุคคล รูปแบบการดำเนินชีวิตเปนตัวสะทอนกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็นของบุคคลไดเปนอยางดี และยังสามารถสะทอนคานิยมของบุคคลที่ผานมาทางกิจกรรม
หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวบุคคล
กิ่งกาญจน ยาหลี (2557, หนา 18) กลาววาลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ
สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่ใชบอยมากในการแบงตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สำคัญและสถิติที่ใชวัดไดของประชากรที่ชวยกำหนดเปาหมาย ขอมูลดาน
ประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิภาพตอการกำหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัด
มากกวาตัวแปรอื่น
จิริฒิพา เรืองกล (2558, หนา 10) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
สินคา ราคา สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการขาย หรือ 4Ps เปนเครื่องมือการตลาด
ที่นำมาผสมผสานปรับใชตอสินคาและการใหบริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดของธุรกิจ
ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล (2557,หนา 23) ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่ผูขาย เสนอขายตอตลาด
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจอยากไดเปนเจาของ และซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภค อันเปนการตอบสนองความ
ตองการ คำวา ผลิตภัณฑ มิไดมีความหมายจำกัดเพียง วัตถุที่มีรูปรางจับตองเทานั้น แตยังหมายถึ ง
ผลิตภัณฑ บริการ สถานที่ องคกรหรือบุคคล และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีมูลคาใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทำใหผลิตภัณฑสามารถขายได
ณัฏฐกร ชื่นวัฒนพงศ (2560, หนา 10) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูป ตัวเงิน ราคา
เปน P ตัวที่สองที่เกิดจาก Product ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของ
ผลิตภัณฑ กับราคาของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
วิภาดา เนียมรักษา (2558, หนา 12) การจัดจำหนาย (Place) หมายถึง หนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
จำหนายและสนับสนุนการกระจายสินคา เพื่อทำใหสินคาและบริการมีพรอมสำหรับการจำหนาย การจัด
จำหนายก็ตองพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานที่ และเวลาในการ
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สงมอบ กลาวคือ ลูกคาควรจะเขาถึงไดงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในเวลาและสถานที่ที่ลูกคาเกิดความ
สะดวกที่สุด
ตรี ร ั ต น อรอมรรั ต น (2559, หน า 12) การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การ
ติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อและผูขาย การสงเสริมการตลาดที่กอใหเกิดอิทธิพลตอผูบริโภคในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ เปนกิจกรรมจูงใจหรือกระตุนใหกลุมผูบริโภคเปาหมายมีความตองการซื้อสินคาและบริการมาก
ขึ ้ น เป น เครื ่องมือระยะสั้ นชว ยสรางการรับรู  โดยอาจใชเครื ่ องมื อสื่ อสารแบบผสมผสานกั นรวมดวย
(Integrated Marketing Communication)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปยนันท ศรีเกตุ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเคี ้ยว
สำหรับสุนัขของผูเลี้ยงสุนัข ศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผู
เลี้ยงสุนัข และลักษณะของสุนัขของผูเลี้ยงสุนัข ไดแก อายุ ขนาด สายพันธุ ของโปรด โรคประจำตัว และ
อาหารเสริม ที่สงผลตอพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข พบวา ผูซื้อใชความ
พยายามมากในการคนหาขอมูลจะเปนเพศหญิงทั้งสิ้น และระดับรายไดจะสงผลที่ชัดเจนในขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือก โดยผูใหขอมูลที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาทนั้น หากยังไมทราบวาสุนัขของตนชอบของ
ขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบไหนก็จะเลือกซื้อทุกแบบในคราวเดียวกันและหากเปนของขบเคี้ยวที่มีประโยชน
ตรงกับที่สุนัขของตนเองตองการก็จะเลือกซื้อโดยไมคำนึงถึงราคา ลักษณะของสุนัขในสวนของ อายุ ขนาด
และโรคประจำตัวยังสงผลที่ชัดเจนตอการคนหาขอมูล โดยผูใหขอมูลมีความคาดหวังในของขบเคี้ยวที่มี
ประโยชนชวยเสริมคุณคาที่ตรงกับโรคของสุนัข และหากพบวาของขบเคี้ยวนั้นมีประโยชนชวยเสริมใหสุนัขดี
ขึ้นก็จะตัดสินใจซื้อทันที ของโปรดของสุนัขจะสงผลที่ชัดเจนตอการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ
อธิป พวงดี (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู
เลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
สุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน ผลการทดสอบและวิเคราะหขอมูลของ
สมมติฐานในทางสถิติพบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก รายไดที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเลี้ยงสุนัขในปจจุบัน กลุมผูเลี้ยงสุนัขใหความสำคัญกับสุนัขเสมือน
สมาชิกในบาน สำหรับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปไมแตกตางกัน ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมากอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 เรียงตามลำดับดังนี้ 1) ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของทำเล
ที่ตั้งเปนสำคัญ โดยมีขอบงชี้ที่สำคัญคือ “ความหลากหลายของชองทางการจัดจำหนายสะดวกสบายซื้อได
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ทุกที่” 2) ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของสินคาตัวอยางและมีบริการขอมูล
เพิ่มเติมทางโทรศัพท (Call Center) 3) ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินคา 4)
ดานราคา ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินคาและปริมาณที่เหมาะสมกับราคา
ศิวพร เที่ยงธรรม (2561) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
กลุม Pet Parents ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความเปน Pet Parents โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด คือ รูสึกวาสัตวเลี้ยงเปนหนึ่งในสมาชิก
ครอบครัว ผลการวิจัยดานกิจกรรมพบวา รูปแบบการดำเนินชีวิตดานกิจกรรมในระดับมาก คือ 1) การใช
เวลาวางกับสัตวเลี้ยงที่บานเพื่อทำกิจกรรมรวมกัน เชน การฝกสัตวเลี้ยง , การพูดคุย 2) มักชอบไปชอปปง
สินคาของสัตวเลี้ยงมากกวาสินคาของตัวเอง 3) การหาโอกาสไปพักผอนโดยพาสัตวเลี้ยงไปตามสถานที่
ตาง ๆ เชน งานมีทติ้งกลุมสัตวเลี้ยงที่เปนสมาชิก งานแสดงสินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง รวมถึงการออกกำลัง
กายที่สัตวเลี้ยงสามารถมีสวนรวมดวยได ผลการวิจัยดานความสนใจพบวา กลุมตัวอยางมี รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตดานความสนใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ลำดับ 1 คืออานขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตวเลี้ยง รองลงมา
คือ ติดตามเพจใน Social Network เพื่อติดตามขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสัตวเลี้ยง ลำดับที่ 3 คือ สนใจสื่อที่
มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เชน วิดีโอคลิป, ภาพยนตร , โฆษณา ลำดับที่ 4 คือ สนใจสินคาและบริการที่ทำ
ใหสามารถดูแลสัตวเลี้ยงไดดีขึ้น และลำดับที่ 5 สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัย
ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการ
รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามแบบวิ จ ั ย ตั ด ขวาง (Cross Sectional Studies) ใช เ ครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เป น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด 10,752,058 คน (สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง ธ.ค. 2562) แตไมสามารถระบุจำนวนประชากรที่ซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก
ที่แนนอนได ผูวิจัยจึงใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน และกลุมตัวอยางแบบ
สะดวก โดยอาศัยสูตรในการคำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกิน 5% ผูวิจัยเลือกใชตารางสำเร็จรูปการกำหนดตัวอยางของ
Taro Yamane (1973) เปนตารางที่ใชหาขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อประมาณคาสัดสวนของประชากร
ดังนั้นขนาดตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้จึงเทากับ 400 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเปนกรอบ
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แนวคิดที่เปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีวิจัยเชิงสำรวจเปน
คำถามปลายปด โดยผูวิจัยมีคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบงแบบสอบถามปลายปด
เปน 3 สวน และคำถามปลายเปด 1 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรของผูซื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคำถามจำนวน 6 ขอ เปน
ลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบขอละ 1 คำตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย (1) ดานผลิตภัณฑ
(2) ดานราคา (3) ดานชองทางจัดจำหนาย (4) ดานสงเสริมการตลาด มีจำนวนขอคำถาม 19 ขอ โดยแตละ
ขอเปนคำถามประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้
ระดับ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, ระดับ 4 = ระดับความสำคัญมาก, ระดับ 3 = ระดับความสำคัญปาน
กลาง, ระดับ 2 = ระดับความสำคัญนอย, ระดับ 1 = ระดับความสำคัญนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย (1) ดานความตั้งใจซื้อ (2) ดานทัศนคติ (3) ดาน
รูปแบบการดำเนินชีวิต มีจำนวนขอคำถาม 15 ขอ โดยแตละขอเปนคำถามประเมินคาความคิดเห็น 5 ระดับ
(Rating Scale) ดังนี้
ระดับ 5 = ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด, ระดับ 4 = ระดับความคิดเห็นดวยมาก, ระดับ 3 = ระดับความ
คิดเห็นดวยปานกลาง, ระดับ 2 = ระดับความคิดเห็นดวยนอย, ระดับ 1 = ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
สวนที่ 4 เปนขอคำถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคาดหวังจากการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ซึ่งมีขอคำถามจำนวน 1 ขอ
ผูวิจัยไดแบงชวงของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรด
โฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น โดยการใชสูตรการหา
ความกวางของอันตรภาคชัน้ กำหนดให 1.00 – 1.80 = มีระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด, 1.81 – 2.60 =
มีระดับความคิดเห็นดวยนอย, 2.61 – 3.40 = มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง, 3.41 – 4.20 = มีระดับ
ความคิดเห็นดวยมาก, 4.21 – 5.00 = มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
- รอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใชวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุม ในวิจัยเรื่องนี้ใชอธิบายขอมูลลักษณะปจจัยดานประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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- คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ใน
วิจัยเรื่องนี้ใชอธิบายการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ, ราคา
ชองทางการจัดจำหนาย, การสงเสริมการตลาด, และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรด
โฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามเพศ โดยใชสถิติ t-test
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกตางระหวางตัวแปร จะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD
- เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 ปขึ้นไปแตไมถึง 40 ป สถานภาพโสด
ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 261 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
15,001 – 30,000 บาท
ผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ ตางกัน ทำให
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
และผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรด
โฮลิสติก โดยรวมไมตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อภิปรายผลการวิจัย
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1. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื ้ อ อาหารสุ น ั ขสำเร็ จ รู ป เกรดโฮลิ ส ติ กของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูป ดานความตั้งใจซื้อสูงที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติ กใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการพิจารณาหาขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการ คัดสรร
อาหารที่มีสารอาหารครบถวน และมีประโยชนใหกับสุนัขที่เลี้ยงอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปยนันท ศรีเกตุ (2558) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเคี้ยวสุนัขของผูเลี้ยงสุนัข
พบวา ผูซื้อใชความพยายามมากในการคนหาขอมูล หากยังไมทราบวาสุนัขของตนชอบของขบเคี้ยวสำหรับ
สุนัขแบบไหนก็จะเลือกซื้อทุกแบบในคราวเดียวกัน และหากเปนของขบเคี้ยวที่มีประโยชนชวยเสริมคุณคา
ตรงกับที่สุนัขของตนเองตองการ ก็จะเลือกซื้อโดยไมคำนึงถึงราคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิภา รอด
ราษฎร (2556) ทำการศึ กษาเรื ่ อง กลยุ ท ธ ในการกำหนดราคาแบบคาร เทลของผลิต ภั ณฑ อาหารสุนัข
สำเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย พบวา พฤติกรรมการซื้อที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานราคาของอาหารสุนัขสำเร็จรูป กลุมตัวอยางสวนใหญยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูป โดยใหเหตุผลวาเชื่อมั่นในคุณภาพ
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ
ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูซื้อที่มีเพศตางกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร เที่ยงธรรม (2561) ไดทำการศึกษา รูปแบบการดำเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกลุม Pet Parents พบวากลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงนั้น จะมีพฤติกรรมความ
เปน Pet Parents แตกตางกับกลุมตัวอยางเพศชาย สอดคลองกับ Ramirez, M. (2006) ที่พบวา ผูหญิงมัก
แสดงออกถึงความรักที่มีตอสัตว ตางจากผูชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยนันท ศรีเกตุ (2558)
ทำการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูเลี้ยงสุนัข พบวา ผูซื้อใช
ความพยายามมากในการคนหาขอมูล จะเปนเพศหญิงทั้งสิ้น
2.2 ผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุ
ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก โดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา ผูซื้อจะอยูในชวงอายุใดตางก็มีความตองการใหสุนัขที่ตนเลี้ยงไดบริโภคอาหารที่ดี ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อธิป พวงดี (2560) ไดทำการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสวนใหญซื้ออาหารจากแหลงจำหนายอาหารสัตว พบวา
อายุ ท ี ่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อการเลื อกซื ้ ออาหารสุ น ั ขสำเร็ จ รู ป ของผู  เลี ้ ย งสุ นั ขในเขตจั ง หวั ด ปทุมธานี
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ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน ยาหลี
(2557) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวา ชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.3 ซื ้ ออาหารสุ น ั ขสำเร็ จ รู ป เกรดโฮลิ ส ติ กในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที ่ มี
สถานภาพการสมรสตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวมไมตางกัน
ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคไมวาจะอยูในสถานภาพ โสด สมรส หมาย หยาราง/แยกกันอยู ตางก็มี
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตภาส
ลัยวงศ (2556) ไดทำการศึกษา การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกใชสถานพยาบาลสัตวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพิกา จงเจริญสุข (2560) ที่พบวา
กลุมบุคคลที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป
ดานระยะเวลาที่ใช ประเภทของผลิตภัณฑ เหตุผลในการเลือกซื้อ ผูที่จูงใจในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ
ชองทางในการซื้อที่แตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
2.4 ผูซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัย
มีความเห็นวา ผูซื้อที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขเกรดโฮลิสติกไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิป พวงดี (2560) พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปไมแตกตางกัน และผลดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตรีรัตน อร
อมรรัตน (2559) พบวา กลุมที่จบการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีและปริญญาตรี มักซื้อที่รานขายอาหารสัตว
และ Supermarket/Hypermarket ในขณะที่กลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มักซื้อที่รานขายอาหาร
สัตวและคลินิก/โรงพยาบาลสัตว
2.5 ซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพ
ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก โดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา ผูซื้อที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกไมแตกตางกัน
ผลสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิป พวงดี (2560) ที่พบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กิ่งกาญจน ยาหลี (2557) พบวา อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจในภาพรวมในการ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผูเลี้ยงสุนัขแตละ
คนมีความตองการ ดานคุณสมบัติของอาหารสุนัขสำเร็จรูปไมแตกตางกันมากนักโดยเฉพาะดานผลิตภัณฑที่
ตองการอาหารสุนัขสำเร็จรูปที่มีสารอาหารครบถวนและมีประโยชนตอสุนัข
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2.6 ซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก โดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา อาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกเปนอาหารที่มีสวนผสมคุณภาพสูง ประกอบดวยสารอาหารที่
มีความจำเปนตอสุนัข มากกวาเกรดอาหารสุนัขทั่วไป ทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรด
โฮลิสติกไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยนันท ศรีเกตุ (2558) ไดทำการศึกษา พฤติกรรม
กระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขของผูเลี้ยงสุนัข พบวา ระดับรายไดจะสงผลที่ชัดเจนใน
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกโดยผูใหขอมูลที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาทนั้น หากยังไมทราบวาสุนัขของ
ตนชอบของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบไหน ก็จะเลือกซื้อทุกแบบในคราวเดียวกัน รวมทั้งงานวิจัยของ อัมพิกา
จงเจริญสุข (2560) ที่ทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป พบวา กลุม
บุคคลที่มีระดับรายไดแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ดานระยะเวลาที่
ใช ประเภทของผลิตภัณฑ เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ สถานที่ซื้อ ชองทางในการซื้อและ
คาใชจายในการซื้อที่แตกตางกัน
3. ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.1 สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวมของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อธิป พวงดี (2560) เรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขต
จังหวัดปทุมธานี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญกับอาหารสุนัขสำเร็จรูปตองมีสารอาหารที่
จำเปนทุกหมูมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพิกา เจริญสุข (2560) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
ประกอบดวย เก็บงายและอยูไดนาน และบรรจุภัณฑคงทน
3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวม ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กิ่งกาญจน ยาหลี (2557) พบวา ปจจัยดานความเหมาะสมของราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ
ถามีการกำหนดราคาสินคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิป พวงดี
(2560) ที่พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ
สินคาและปริมาณที่เหมาะสมกับราคา
3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวม ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ อธิป พวงดี (2560) ที่พบวาผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของทำเลที่ตั้งเปน
สำคัญ โดยมีขอบงชี้ที่สำคัญคือ ความหลากหลายของชองทางการจัดจำหนายที่สะดวกสบายและสามารถหา
ซื้อไดในทุกที่ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพิกา จงเจริญสุข (2560) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจำหนาย (Place) มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวย เปดบริการทุกวัน
มีสตอกสินคาเพียงพอตอความตองการ และสถานที่จำหนายอยูในทำเลสะดวกหางาย
3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการ
เลื อกซื ้ ออาหารสุ นัข สำเร็ จรูปเกรดโฮลิสติกโดยรวม ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพิกา จงเจริญสุข (2560) ผลการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ประกอบดวย มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคา และมีการจัดโปรโมชั่นเพิ่มปริมาณ
สินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิป พวงดี (2560) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดยรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสำคัญ ในเรื่องของสินคาตัวอยางและมีบริการขอมูลเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จ ั ย แสดงให เห็ น ว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดังนั้นนักการตลาดหรือผูประกอบการรานคา ควรนำเสนออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ใหมีความ
หลากหลาย ทั้งในดานวัตถุดิบที่เปนสวนผสม สารอาหารที่สุนัขจะไดรับ สูตรอาหารในแตละชวงวัย แตละ
สายพันธุ คุณคาทางโภชนาการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค รูปแบบและบรรจุภัณฑ
รวมถึงมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่นาเชื่อถือ
2. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น
นักการตลาดหรือผูประกอบการรานคา ควรมีการตั้งราคาในระดับที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีหลากหลาย
ระดับราคาตามปริมาณสินคา รวมทั้งพิจารณาถึงความพึงพอใจในการจายเพื่อซื้อสินคา
3. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย มี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนั้นนักการตลาดหรือผูประกอบการรานคา ควรเพิ่มชองทางการจัดจำหนายเพื่อใหลูกคา
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สามารถเลือกซื้อไดอยางสะดวกสบาย เขาถึงรานคาไดอยางรวดเร็ว สามารถสั่งซื้อไดในทุกที่ อีกทั้งการ
บริหารคลังสินคาใหมีการกระจายอยางทั่วถึงและมีสินคาที่เพียงพอกับความตองการอยูเสมอ
4. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดังนั้นนักการตลาดหรือผูประกอบการรานคา ควรใหความสำคัญการรับประกันความพอใจในคุณภาพสินคา
หากเกิดปญหา การแจงรายการสินคาจัดโปรโมชั่น สวนลด ของแถม การแจงขอมูลอาหารสุนัขสูตรใหม ๆ
ผานทางสื่อโซเชียล รวมทั้งมีชองทางใหลูกคาไดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับแผนการตลาดใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
5. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมการเลือกซื้อดานรูปแบบการดำเนินชีวิตในระดับมาก หากนักการตลาดหรือ
ผูประกอบการรานคา ใหความสำคัญทำการตลาดดานรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยเขาถึง
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพื่อเกิดการรับรูและเพิ่มพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
เกรดโฮลิสติกใหเกิดมากขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
เกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน ปจจัยทางสังคม คานิยม ความเชื่อ ปจจัย
ดานความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ และ ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ดังนั้น
ควรขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน ทำการวิจัยการพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติก ในเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจแตละภาคของประเทศ เพื่อใหไดความแตกตาง
ทางดานแนวคิด คานิยม และไดผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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