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การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือ การตัดสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มตัวอย่างทีใช ้

ในการศึกษาวิจัยครังนีคือ ประชากรทีอาศัยอยู่ ในประเทศไทย โดยเป็นกลุ่มคนทีรักแมวและ 

กลุ่มคนทีมีความสนใจทีจะเลียงแมวในอนาคต จาํนวน  คน โดยการทาํการศึกษาการตดัสินใจซือแมว

ผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ในรูปแบบต่างๆ จาํนวน  รูปแบบ สถิตทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์คือ การวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคองค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  ในการกําหนดรูปแบบและออกแบบชุดข้อมูล 

การตดัสินใจซือแมวผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ค จาํนวน  ชุด 

ผลการวิจัยพบว่า การตดัสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค พบว่าความสําคัญกับใบรับรอง 

การตรวจสุขภาพเป็นอนัดบัหนึง โดยมีค่า Part-Wort Utility อยู่ที 1.648 อนัดบัสองคือใบเพด็ดิกรี (Pedigree) 

มีค่า Part-Wort Utility อยู่ที 0.913 และอันดับสามคือการรับประกันสุขภาพหลังส่งมอบมีค่า Part-Wort 

Utility อยูที่ 0.258 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ธุรกิจสัตวเ์ลียง เป็นหนึงในธุรกิจทีมีแนวโน้มทีจะเติบโตขึนเรือยๆ เนืองจากปัจจุบนั ประเทศไทย

กา้วเขา้สู่สังคมเดียวมากขึน คนนิยมเป็นโสด แต่งงานชา้ ทงัทีเป็นครอบครัวขนาดเล็กซึงไม่นิยมมีลูก อีกทงั

ยงัมีจาํนวนผูสู้งอายุทีมากขึนเรือยๆ ผูค้นจึงหันมาเลียงสัตว์เลียงเพือคลายความเหงา และลดความเครียด

ต่างๆ โดยในปัจจุบนั คนกลุ่มนีมิใช่เป็นเพียง Pet lovers เท่านนั แต่ ยงัเป็น Pet Parents อีกดว้ย โดยคนกลุ่มนี

มองว่าพวกเขามีสัตวเ์ลียงซึงเปรียบเสมือนลูกของตน โดยสังเกตไดจ้ากการทีผูบ้ริโภคยอมลงทุนซือสินคา้

และบริการเพือสัตวเ์ลียงทีตนเองรัก เช่น ศูนยดู์แลสุขภาพสัตวเ์ลียงครบวงจร อาหารเสริม ของเล่น เสือผา้ 

และเครืองประดบั สตูดิโอถ่ายภาพ ธุรกิจเสริมสวย บริการอาบนาํแต่งขน ไปจนถึงบา้น คาเฟ่ และโรงแรม 

สําหรับสัตว์เลียง ศูนย์ฝึก ศูนย์รับฝาก บริการฌาปนกิจสัตว์เลียงแสนรัก รวมไปถึงธุรกิจประกันภัย  

Pet Insurance เป็นตน้ (อธิป จิตตฤกษ์,  : ออนไลน)์ 

การเลียงแมวในยุคปัจจุบนั แมวเป็นสัตวเ์ลียงทีมนุษยนิ์ยมนาํมาเลียงไวเ้ป็นเพือนมากอีกชนิด หนึง

รองจากสุนขั แมวเป็นสัตวเ์ลียงยอดนิยมของทุกเพศทุกวยั น่ารัก ขีออ้น เขา้กบัมนุษยไ์ดง่้ายการ เล่นกบัแมว

หรือแค่ลูบตวัมนัก็สามารถช่วยกระตุน้สารแห่งความสุข คือ “เซโรโทนิน” (Serotonin) เป็นสารสือประสาท

ในสมอง จะทาํให้อารมณ์ดีขึน รู้สึกผ่อนคลาย ตา้นความเครียดและเกิดความสงบ ดงันัน แมวจึงเป็นสัตว์

เลียงทีเป็นเพือนคลายเหงาไดอ้ย่างดีและแมก้ระทงัสร้างกาํลงัใจให้พน้ความลาํบากทุกขย์ากของชีวิตไปได ้

แมวยงัสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ อีกอย่างเช่น มีการค้นพบว่า เสียง Purr ของ แมวจากการลูบขน

สามารถช่วยให้เด็กทีมีอาการ “ออทิสติก” สงบลงได ้(longwow, 2020 : Online)  ในปัจจุบนัตลาดธุรกิจสัตว์

เลียงเติบโตขึนอย่างต่อเนือง จากเทรนด์การเลียงสัตว์ของคนรุ่นใหม่ทีเปลียนไป ดังนันการซือขายผ่าน

ออนไลน์ก็อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ อย่างหนึงทีผูป้ระกอบธุรกิจจะใชช่้องทางออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 

และไดเ้ปรียบผูที้ประกอบธุรกิจสินคา้ ประเภทเดียวกนั อีกทงัยงัมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียเวลาและ 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และสามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ทีไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือศึกษาการตดัสินใจซือแมวผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ค 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาการตัดสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ผูวิ้จยัได้กาํหนดขอบเขตของการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มคนรักแมวและมีความสนใจทีจะซือแมวในอนาคต จาํนวน 206 คน โดยกาํหนดรูปแบบของ

เพจตามแบบจาํลองจาํนวน 12 รูปแบบ  

 

 

 



ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

เพือศึกษาถึงการตดัสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค เพือให้ลูกคา้สามารถนาํขอ้มูลต่างๆ มา

ประกอบการตัดสินใจเลือกซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ได้ง่ายขึนและสามารถนํามาปรับปรุง 

การใหบ้ริการใหท้ดัเทียมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัได ้

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัแรงจูงใจ  

แรงจูงใจ มาจากคาํกริยาในภาษาละตินว่า “Movere”(Kidd, : ) หมายถึง “to move” ใน

ภาษาองักฤษ ซึงมีความหมายวา่ “เป็นสิงทีชกันาํหรือโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดการกระทาํหรือเกิดการปฏิบติัการ 

(To move a person to a course of action) จึงทําให้แรงจูงใจนันได้รับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ 

นอกจากนี โลเวลล ์(Lovell, : ) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ ”เป็นกระบวนการทีชกันาํโนม้นา้วให้

บุคคลเกิดความพยายามเพือทีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสําเร็จ” 

สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการทีบุคคลถูกกระตุน้จากสิงเร้าโดยจงใจให้กระทาํหรือดินรน

เพือให้บรรลุจุดประสงคบ์างอย่างซึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมทีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมทีมิใช่เป็นเพียง

การตอบสนองสิงเร้าปกติ 

 

แนวคิดและทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจเลือก 

ผูบ้ริโภคกระทาํโดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ ทีไดจ้ากการประเมินทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามก็ขึนอยู่กบั

ลกัษณะทางจิตวทิยาของแต่ละคน มีรูปแบบการตดัสินใจทีแตกต่างกนั แมอ้าจไดรั้บขอ้มูลทีเหมือนกนัก็ตาม 

(ชูชยั สมิทธิไกร, 2562) 

รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน ( ) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของ

ผูบ้ริโภค โดยปกติแลว้สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แลว้คน้หาขอ้มูลเพือประเมินทางเลือกใน

การตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการ  

สรุปไดว้่า คนแต่ละคนยอ่มมีพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนัไปตามแต่ความพอใจของแต่ละคน ซึง

บางคนกว่าจะซือไดต้อ้งคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซือ บางคนเกิดความลงัเลทีจะซือแต่ไม่ว่าจะอย่างไร

ทุกคนย่อมมีพฤติกรรมการซือทีเริมต้นจากการมีปัญหากับสิงใดสิงหนึงก่อน แลว้จึงทาํการคน้หาขอ้มูล

เหตุการณ์แก้ปัญหานันๆ ตามลาํดับ ดังนันร้านค้าหรือองค์กรควรต้องรู้กระบวนการตัดสินใจซือ เพือ

ประเมินความตอ้งการซือของผูบ้ริโภค อีกทงัยงัตอ้งมีการสร้างการรับรู้ข่าวสารให้เขา้ถึงง่ายและมีข้อมูล

ครบถว้น เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและมีการตดัสินใจซือทีรวดเร็ว 

 

 

 



แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ 

 กิตติวฒัน์ (2561, อา้งถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( )) การคน้ควา้หรือวิจยัเกียวกบัพฤติกรรมการซือ

และการใชข้องผูบ้ริโภคนันถือเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ 

ไปจนถึงพฤติกรรมการซือและการใชข้องผูบ้ริโภค นอกจากนี พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึง สินคา้และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค และการจบัจ่าย 

ใชส้อย ซึงรวมทงัการตดัสินใจทีเกิดขึนทงัก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าวดว้ย รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยงัหมายถึงขนัตอนความคิด ประสบการณ์ การซือการใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพือตอบสนอง 

ความตอ้งการและความพึงพอใจ (Solomon & Ribolt, 2004) 

 

แนวคิดทฤษฎีพืนฐานเกยีวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

การศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค สินคา้อย่างใดอย่างหนึงเพือนาํไปพฒันา ผลิตภณัฑ ์

ทาํไดโ้ดยวิธี Kano Model และ Flash Profile (รัชนี และคณะ, ) ซึงทงัสองวิธี มีความแตกต่างกบัการใช้

เทคนิค Conjoint Analysis ตรงทีตัวแปร หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีต้องการศึกษานันจะถูกแยก

ทดสอบอย่างเป็นอิสระต่อกันซึงต่างกับความเป็นจริงทีผูบ้ริโภคจะพิจารณา ผลิตภณัฑ์จากคุณลักษณะ 

ทุกองคป์ระกอบพรอ้มกนั (ปณิดา วงศม์หาดเลก็, 2558 : 17)  

Conjoint Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์ความชอบความเอนเอียงทีจะรอบ (preference) ของ 

กลุ่มคน เช่น กลุ่มลูกคา้ กลุ่มพนักงาน (รองศาสตราจารย ์ดร. มนตรี พิริยะกุล, ) ทีนักการตลาด หรือ

นกัพฒันาผลิตภณัฑ์นาํมาใช้เพือคน้หาว่า ลกัษณะสําคญั (key attributes) ลกัษณะใดของสินคา้ หรือบริการ 

และทีระดับ (Level) เท่าใดทีจะเป็นตวักระตุ้นให้ผูบ้ริโภค เกิดความต้องการซือสินคา้นัน เทคนิคนีจึงมี

ประโยชน์ต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ คือทําให้ผูป้ระกอบการทราบถึงข้อมูลทีสําคญั เพือ นําไปออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์(Product Design) ช่วยวางกลยทุธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม เทคนิคการวิเคราะห์ องคป์ระกอบร่วม 

จึงเป็นเทคนิคทีหาขอ้มูลจากผูบ้ริโภควิธีหนึง หรือทีเรียกวา่ Consumer Study (กลัยาณี เส็งพงศธร, 2551)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาการตดัสินใจซือแมวผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ค มีวตัถุประสงค ์คือ เพือศึกษาการตดัสินใจ

ซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊คโดยใช้เทคนิคองค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนด

วิธีการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการทาํวิจยัครังนีคือ กลุ่มคนรักแมวและมี

ความสนใจทีจะซือแมวในอนาคต จาํนวน 206 คน และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) 

ในแบบ Google Form เพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพือกาํหนด และเป็นการคดักรองจาํนวน

ของกลุ่มตวัอยา่งเพือศึกษา และมีตวัอยา่งภาพขอ้มูลชุดคุณลกัษณะทีทาํใหผู้ต้อบเขา้ใจมากขึน 

ขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ โดยการใชค้าํถามทีมีการกาํหนดลกัษณะ (Attribute) ในการตดัสินใจซือ

แมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค คือ “หากต้องการซือแมวจะตัสสินใจเลือกซือแมวจากอะไรบ้าง” โดย 



การสัมภาษณ์จากคนทีรักแมวและมีความสนใจทีจะซือแมวในอนาคต จาํนวน 10 คน จะสามารถสรุปได้

ดงันี  

1. จาํนวนของผูต้ิดตามเพจ    

2. การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ  

3. ใบเพด็ดิกรี (Pedigree)     

4. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ 

 เมือไดข้อ้มูลทีสามารถนาํมากาํหนดลกัษณะ (Attribute) ทไีดแ้ต่ละตวัมากาํหนดระดบั(Level) ของ

แต่ละลกัษณะ(Attribute) ดงันี 

 

ตารางที 1 กาํหนดลกัษณะและระดบัของตวัแปร 

ลกัษณะ (Attribute) ระดบั (Level) 

จาํนวนของผูติ้ดตามเพจ ตาํกวา่ 5,000 คน 

5,001-10,000 คน 

10,001 คน ขึนไป 

การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ  

 

 7 วนั 

15 วนั 

ใบเพด็ดิกรี (Pedigree)  มี 

ไม่มี 

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ  มี 

ไม่มี 

 

จากนันจึงนําขอ้มูลลกัษณะ (Attribute) และ ระดบั (Level) มาสร้างแบบสอบถาม เพือใช้ในการศึกษาวิจยั 

โดยชุดคุณลักษณะแต่ละชุดจะมีคะแนน 0 – 10 โดยที 0 หมายถึง ไม่ตัดสินใจซือแน่นอน ไปจนถึง 10 

หมายถึง ตดัสินใจซือแน่นอน จากนันนําชุดคุณลกัษณะไปจดัทาํเป็นภาพเพือให้ง่ายต่อการประเมินและ 

นาํผลทีไดไ้ปวิเคราะห์ ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 



 
ภาพที 1 ตวัอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 

ผลการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา การตดัสินใจซือแมวผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ค จากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นคนทีรักแมวและ

มีความสนใจทีจะซือแมวในอนาคต และผลสาํรวจจากการทาํแบบสอบถามออนไลน์ 206   คน สามารถ 

สรุปผลไดด้งันี 

 

ตารางที 2 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

          (n = 206) 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของแบบสอบถาม Frequency Percent 

เพศ   

   ชาย 48 23.30 

   หญิง 152 73.80 

   ไม่ระบุ 6 2.90 

อาย ุ   

   นอ้ยกวา่ 20 ปี 3 1.50 

   20 - 29 ปี 86 41.70 

   30 - 39 ปี 90 43.70 

   40 - 49 ปี 22 10.70 

   50 ปีขึนไป 5 2.40 

รายได้   

   ตาํกวา่ 15,000 บาท 25 12.10 



   15,001 – 25,000 บาท 45 21.80 

   25,001 – 35,000 บาท 49 23.80 

   35,001 บาทขึนไป 87 42.20 

  

ผลการวิจัยขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน

ทงัสิน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 เป็นเพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และไม่ระบุเพศ 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.90 ตามลาํดบั ดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 

30 - 39 ปี มีจาํนวนทงัสิน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีจาํนวนทงัสิน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 มีอายุระหวา่ง 40 - 49 ปี มีจาํนวนทงัสิน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.70 มีอายุระหว่าง 

50 ปีขึนไป มีจาํนวนทงัสิน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.40 และ มีอายนุอ้ยกว่า 20 ปี มีจาํนวนทงัสิน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั ดา้นรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้ 

35,001 บาทขึนไป จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมามีรายได ้25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 49 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 และ มีรายได ้

ตาํกวา่ 15,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลาํดบั 

 

ตารางที  3 การวิเคราะห์คุณลกัษณะ  

          (n = 206) 

คุณลกัษณะ (Attribute)                                      ระดบั (Level) Part-Wort Utility 

จาํนวนของผูติ้ดตามเพจ  

ตาํกวา่ 5,000 คน 

5,001-10,000 คน 

10,001 คน ขึนไป 

 

0.177 

                   -0.301 

0.125 

การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ                          

7 วนั 

 

-0.258 

 15 วนั  0.258 

ใบเพด็ดิกรี (Pedigree)                                                                             

ม ี

 

0.913 

 ไม่มี -0.913 

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ  

ม ี

 

1.648 

 ไม่มี -1.648 



Constant                                                                                                               5.306 

 

โดยผลการวิจยัเรืองดงักล่าวใชวิ้ธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) พบว่า ระดบั

คุณค่า (Utility Value) ของความสนใจทีจะตดัสินใจซือแมวจากเพจเฟสบุ๊คโดยอันดับทีหนึง คือ ให้ความ

สนใจกบัมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ ทีออกโดยสัตวแ์พทยเ์พือยืนยนัว่าแมวมีสุขภาพทีแข็งแรง มีค่า Part-

worth เท่ากบั 1.648 อนัดบัทีสอง คือ มีใบเพด็ดิกรี (Pedigree) คือใบรับรองสายพนัธุ์ มีค่า Part-worth เท่ากบั 

0.913 อนัดบัทีสาม คือ การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ หากแมวป่วยโดยมีสาเหตุทีเกิดจากโรคร้ายแรง 

(ไขห้ัดแมว,โคโรน่าไวรัส) ภายใน 15 วนั มีค่า Part-worth เท่ากบั 0.258 และอนัดบัสุดทา้ย คือ จาํนวนของ

ผูติ้ดตามเพจมากกว่า ,000 คน มีค่า Part-worth เท่ากบั 0.  หลงัจากนนัผูว้ิจยัไดน้าํค่า Part-worth ของแต่

ละลักษณะ (Attribute) ของความสนใจทีจะตดัสินใจซือแมวจากเพจเฟสบุ๊ค แทนค่าลงในสมการ จะได้

สมการดงันี 

Y =  5.306 + 0.177 (จาํนวนผูติ้ดตามตาํกว่า 5,000 คน) + (-0.301) (จาํนวนผูติ้ดตาม ,001 – 

10,000 คน) + 0.125 (จาํนวนผูต้ิดตาม 10,001 คนขึนไป) + (-0.258) (การรับประกนัสุขภาพ

หลงัส่งมอบ 7 วนั) + 0.258 (การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ 15 วนั) + 0.913 (มีใบเพ็ด

ดีกรี) + (-0.913) (ไม่มีใบเพด็ดีกรี) + 1.648 (มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ) + (-1.648) (ไม่มี

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ) 

 โดยที Y คือ ผลรวมของระดบัคุณค่าความสนใจ (Utility Value) จากความสนใจทีจะตดัสินใจซือ

แมวจากเพจเฟสบุ๊ค 

 ดังนัน ร้านค้าทีขายแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค สามารถตอบสนองลูกคา้จากความสนใจทีจะ

ตดัสินใจซือแมวจากเพจเฟสบุ๊ค ตามรายละเอียดดงันี 

1. ให้ความสนใจกบัมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ ทีออกโดยสัตวแพทยเ์พือยืนยนัว่าแมวมีสุขภาพที

แขง็แรง 

2. มีใบเพด็ดิกรี (Pedigree) คือใบรับรองสายพนัธุ์ 

3. การรับประกันสุขภาพหลงัส่งมอบ หากแมวป่วยโดยมีสาเหตุทีเกิดจากโรคร้ายแรง (ไขห้ัดแมว, 

โคโรน่าไวรัส) ภายใน 15 วนั 

4. จาํนวนของผูติ้ดตามเพจตาํกวา่ 5,000 คน 

จากรายละเอียดขา้งตน้สามารถนาํมาแทนค่าสมการระดบัคุณค่าของความสนใจทีจะตดัสินใจซือ

แมวจากเพจเฟสบุ๊ค ไดด้งันี 

Y =  5.306 + 0.177 (จาํนวนผูติ้ดตามตาํกว่า 5,000 คน) + 0.258 (การรับประกันสุขภาพหลงัส่ง

มอบ 15 วนั) + 0.913 (มีใบเพด็ดีกรี) + 1.648 (มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ)  

Y =  8.302 

 



ตารางที 4 ค่าความสาํคญัของคุณลกัษณะ  

          (n = 206) 

คุณลกัษณะ (Attibute) Ralative Importance 

จาํนวนของผูติ้ดตามเพจ 20.854 

การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบ 9.8490 

ใบเพด็ดิกรี (Pedigree) 24.864 

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ 44.433 

 

เมือพิจารณาค่าความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆ ของเพจเฟสบุ๊ค  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ใหค้วามสําคญักบัใบรับรองการตรวจสุขภาพมากทีสุดที 44.433% รองลงมาเป็นคือใบเพด็ดิกรี (Pedigree) มี

ค่าความสําคญัที 24.864% อนัดบัทีสามคือจาํนวนของผูติ้ดตามเพจ มีค่าความสําคญัที 20.854 และอนัดับ

สุดทา้ยทีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยทีสุดคือ การรับประกันสุขภาพหลังส่งมอบ มีค่าความสําคญัที 

9.8490 

สรุปได้ว่า  ควรให้ความสําคัญกับสุขภาพของแมวมากทีสุดเป็นอันดับหนึง และทุกครังที 

ส่งมอบแมวต้องมีเอกสารใบรับรองการตรวจสุขภาพเพือยืนยนัว่าแมวทีส่งมอบไม่มีการติดเชือหรือโรค

ร้ายแรง โดยแมวทีส่งมอบทุกตวัจะมีใบเพ็ดดิกรี (Pedigree) เป็นการยืนยนัสายพนัธ์ุทีชดัเจนถูกตอ้งว่าไม่มี

การผสมขา้มสายพนัธุ์ และเพจมีจาํนวนผูต้ิดตามทีแสดให้เห็นถึงความน่าเชือถือในระดบัหนึง และสุดทา้ย 

มีการรับประกนัสุกขภาพแมวหลบัส่งมอบ 

 

สรุปผลการวิจัยและอภปิลายผล 

 จากการศึกษาวิจยัจะเห็นไดว้่า การตดัสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค นันลูกคา้ส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัใบรับรองการตรวจสุขภาพเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นคือใบเพด็ดิกรี (Pedigree) และสิงที

ลูกคา้ให้ความสําคญัน้อยทีสุดคือ การรับประกนัสุขภาพหลงัส่งมอบซึงองค์ประกอบเหล่านีลูกคา้สามารถ

คน้หาขอ้มูลจากแต่ละเพจมาเปรียบเทียบกนัได ้ซึงสอดคลอ้งกบั ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) ได้

อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิมพฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาํ

พฤติกรรมนันเพือให้บรรลุเป้าหมายทีต้องการ และในส่งนของจํานวนผู ้ติดตามทีแสดงให้เห็นถึง 

ความน่าเชือถือของเพจนนัๆ ซึงสอดคลอ้งกบั  

การตดัสินใจเลือก หมายถึง ผูบ้ริโภคกระทาํโดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ ทีไดจ้ากการประเมินทางเลือก แต่

อยา่งไรก็ตามก็ขึนอยู่กบัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละคน มีรูปแบบการตดัสินใจทีแตกต่างกนั แมอ้าจไดรั้บ

ขอ้มูลทีเหมือนกนัก็ตาม (ชูชยั สมิทธิไกร, 2562) 



รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน ( ) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของ

ผูบ้ริโภค โดยปกติแลว้สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา แลว้คน้หาขอ้มูลเพือประเมินทางเลือกใน 

การตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการ  

 อย่างไรก็ตามสิงทีไม่ควรมองขา้มคือการรับประกันสุขภาพหลงัส่งมอบซึงเป็นการสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้  และเป็นการแสดงให้ถึงความเต็มใจทีจะรับผิดชอบหากพบว่าแมวป่วยโดยมีสาเหตุทีเกิด

จากโรคร้ายแรง (ไขห้ัดแมว,โคโรน่าไวรัส) ภายในระยะเวลาทีกาํหนดซึงสอดคลอ้งกบั เสรี วงษ์มณฑา 

(2550 : อา้งอิงใน วรรณา วนัหมดั ) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจเลือก โดยมีจุดเริมตน้ในการซือสินคา้

และบริการไปจนถึงทศันคติ ในการซือสินคา้ หลงัจากทีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซึงสามารถพิจารณาเป็นขนัตอนได้

ดังนี ) การมองเห็นปัญหา ) การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก ) การประเมินทางเลือก ) 

การตดัสินใจซือ ) ทศันคติหลงัการซือ 

จากการศึกษาการตัดสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ทําให้ผู ้ประกอบกิจการทราบถึง 

ความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทงัยงัสามารถนาํขอ้มูลใน

การศึกษาครังนีมาปรับปรุงการดาํเนินธุระกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่าถูกต้องซึงสอดคล้องกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( ) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นควา้หรือวิจัยเกียวกับ

พฤติกรรมการซือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือและ

การใชข้องผูบ้ริโภค  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีได้จากการทําวิจัยครังน ี

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคองค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัธุรกิจ

ออนไลน์อืนๆ ไดร้วมไปถึงการวิเคราะห์การตดัสินใจ ความสนใจในการเลือกซือหรือเลือกใช้บริการในดา้น

ต่างๆ ซึงสามารถช่วยให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี และส่งผลให้ผูป้ระกอบการเอง

สามารถนาํไปประยกุต์ให้เขา้กบักลยทุธ์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นตา่งๆ เพือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เพือช่วยให้ธุรกิจเติบโตและสามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัได ้ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

1. การศึกษาครังนีเป็นการเก็บกลุ่มตวัอย่างทีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเท่านนัดงันนัจึงควร

ทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างทีอย่างอาศยัอยู่ในเขตปริมณฑล หรืออาศยัอยู่ในจงัหวดัต่างๆ เพือศึกษาถึงการ

ตดัสินใจซือแมวผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊คใหค้รอบคลุมมากขึน  



2. ในการวิเคราะห์คุณลกัษณะ (Attribute) ในส่วนของจาํนวนของผูติ้ดตามเพจ ควรแบ่งช่วง

ระดบั (Level) ให้มีความถีเพิมมากขึนมากกว่า  ระดบั เพือความละเอียดของช่วงขอ้มูลทีจะตอ้งนาํมาใชใ้น

การวิเคราะห์ในการตดัสินใจเลือกซือแมวจากเพจเฟสบุ๊ค 

3. ควรศึกษาเพิมเติมในส่วนของปัจจยัเชิงลึกทีมีผลต่อการตดัสินใจซือแมวผ่านช่องทางเพจ

เฟสบุ๊ค เพือให้ไดข้อ้มูลการวิจยัทีครอบคลุมและตรงวตัถุประสงคม์ากขึน โดยอาจจะเปลียนวิธีการการวิจยั

มาใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพแทน 
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