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บทคดัย่อ 

 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว 2.เพือ่ศกึษาถงึสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัด้าน
พฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูเ้ลีย้ง
แมวในประเทศไทย จ านวน 400 คน โดยเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม ใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่
อาสาเข้ามาตอบเอง (Voluntary Response Sample) น าผลที่ได้มาวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตโิดยหาค่า
ร้อยละ การแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย เพื่อทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าความต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม T-test (Independent t-test) และ One Way ANOVA 

ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี โดยมี
สถานภาพโสด และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้อยู่ที่ 
15,000 – 20,000 บาท และมลีกัษณะที่พกัอาศยัเป็นบ้าน เลี้ยงแมว จ านวน 2 ตวั และเลี้ยงแมวใน
ลกัษณะของระบบปิด โดยเลี้ยงแมวสายพนัธุ์ต่างชาติ ซึ่งเลอืกอาหารแมวเกรดพรเีมี่ยม (Premium) มี
เหตุผลในการเลี้ยงแมวส่วนใหญ่เป็นเพราะความชอบ โดยกลุ่มผู้เลี้ยงแมวให้ระดบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ทีม่ผีลต่อการซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว โดยรวมในระดบัมากทีสุ่ดและมาก เรยีงล าดบัดงันี้ คอื 
ดา้นราคา รองลงมา คอื ดา้นสถานทีก่ารจดัจ าหน่ายอาหารแมวและการบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ และการ
ส่งเสรมิการตลาด การเปรยีบเทยีบด้านประชากรศาสตร ์ เรื่องเพศ อายุ สถานภาพทางครอบครวั และ
ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็ส าหรบัแมว และเรื่องอาชพีและรายได้ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็ส าหรบัแมว การเปรยีบเทยีบดา้นพฤตกิรรม เรื่องลกัษณะของที่
พกัอาศยั จ านวนแมวทีเ่ลี้ยง ลกัษณะการเลีย้งแมว และสายพนัธุแ์มวทีเ่ลี้ยง มคีวามสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจ
ซื้ออาหารเม็ดส าหรับแมว และเรื่องเกรดของอาหารเม็ดส าหรบัแมวที่เลือก ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว  
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ABSTRACT 

 

The research objectives are as follows: 1. to study the effects of Marketing mix toward 
cat food purchasing decision; and 2. to study the effects of Demographic and Behavioral factors 
toward cat food purchasing decision. The target group is 400 cat sitters in Thailand, as collecting 
the information from the questionnaire and the choosing voluntary response sample group. The 
obtained results were statistically analyzed by determining percentages, frequency distribution, 
and mean by testing the hypothesis with T-test (Independent t-test) and One-Way ANOVA. 

According to the research findings, the majority of cat sitters in Thailand are female, 
between the ages of 21 and 30 years old, single, have a bachelor's degree, work for private 
companies, and earn between 15,000 and 20,000 baht. They live at home with their two cats and 
raise them using closed systems, which means the cat only allowed inside the house. 
Furthermore, the cat breed they choose to raise is a foreign breed, they feed their cat premium 
cat food grade and choose to pet the cat because of the personal preference. Other than that, 
the cat sitters group provided a level of Marketing mix factor toward cat food purchasing decision: 
the overall is high level, sorted as follows; the highest level is price and place, product, promotion 
in order. However, demographic comparisons, gender, age, family status and education level 
correlated with the decision to purchase cat food, but career and income are uncorrelated with 
the decision to purchase cat food, while behavioral comparison about the nature of their 
residence, the number of cats, raising cat’s characteristics and cat breeds correlated with the 
decision to purchase cat food, but the grade of cat food which was selected is uncorrelated with 
the decision to purchase cat food. 
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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัโครงสรา้งสงัคม ครอบครวัและวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ส่งผลใหส้ตัวเ์ลีย้งเขา้มามบีทบาท
กบัวถิชีวีติของมนุษยม์ากขึ้น ซึ่งการปฏบิตัติ่อสตัวเ์ลี้ยง ไม่ใช่เป็นแค่ “สตัวเ์ลี้ยง” หรอื “เพื่อนแก้เหงา” 
เท่านัน้ หากแต่มองเป็นหนึ่งใน “สมาชิกครอบครวั” จนเกิดปรากฏการณ์ “Pet Humanization” คือ 
เจา้ของไม่ไดม้องว่าตวัเองเป็นเจา้ของสตัวเ์ลี้ยง แต่เป็น “พ่อหรอืแม่” ของสตัวเ์ลี้ยงมากกว่า มกีารดูแล
เอาใจใส่เหมอืนลูก พร้อมทัง้ทุ่มเทในการเลี้ยงดู เพื่อให้มคีุณภาพชีวติและสุขภาพที่ดีไม่ต่างไปจาก
มนุษย ์โดย Morgan Stanley, 2021 กล่าวว่าพฤตกิรรมการเลี้ยงสตัวเ์ลีย้งเหมอืนลูก หรอืเป็นสมาชกิใน
ครอบครวั (Petriarchy) หรอืที่เราเรยีกว่า “ทาสหมา”, “ทาสแมว” เจ้าของทัง้รกัทัง้หลง ดงันัน้จึงต้อง
เลอืกสรรอาหารการกินที่มคีุณภาพ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ น าไปสู่การใช้จ่ายเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงที่
เพิม่ขึน้  

เนื่องดว้ยสภาพสงัคมและแนวคดิเกี่ยวกบัการเลี้ยงสตัวเ์ลีย้งทีเ่ปลีย่นไป ส่งผลใหผู้บ้รโิภคสนใจ
เลี้ยงสตัวเ์ลีย้งมากขึน้ แต่ดว้ยพืน้ทีท่ีจ่ ากดั อย่างเช่นในหอ้งพกัหรอืในคอนโด ท าใหต้ลาดการเลี้ยงสตัว์
เลีย้งประเภทสตัวเ์ลก็ โดยเฉพาะแมว ไดร้บัความนิยมมากขึน้อย่างมาก เพราะไม่จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีเ่ยอะ 
แมวกส็ามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างไม่อดึอดั และนอกจากนี้แมวทีเ่ลี้ยงในคอนโดส่วนใหญ่ ผูบ้รโิภคจะเลี้ยง
ในระบบปิด คอืการเลี้ยงในแมวอยู่เฉพาะในหอ้งหรอืคอนโด โดยไม่ใหอ้อกไปขา้งนอกเลย เพื่อป้องกนั
การเกิดอนัตรายที่จะเกิดขึ้นกบัแมวได้ ดงันัน้ผู้บรโิภคจึงต้องการสิง่ที่ดทีี่สุดส าหรบัแมวของพวกเขา 
อตัราการใช้จ่ายและการรบัเลี้ยงสตัวเ์ลี้ยงที่เพิม่ขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ช่วยกระตุ้น
อุตสาหกรรมผลติภณัฑส์ าหรบัสตัวเ์ลีย้งใหม้ยีอดขายเกินหนึ่งแสนลา้นดอลลาร ์ในความเป็นจรงิจ านวน
ครวัเรอืนในสหรฐัฯ ทีม่สีตัวเ์ลีย้ง เพิม่ขึน้ 6% ในปี 2020 และเกอืบหนึ่งในสามของครวัเรอืนทีม่สีตัวเ์ลี้ยง
อยู่แล้ว ได้มีการรบัสตัว์เลี้ยงตัวใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าว ตามข้อมูลของ Petco และการใช้จ่ายของ
ผูบ้รโิภคในผลติภณัฑ์และบรกิารสตัวเ์ลี้ยงระดบัพรเีมยีมทีเ่พิม่ขึน้นี้ยงัคงเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในระยะยาวมาตัง้แต่ปี 2015 

ลกัษณะพฤตกิรรมการเลี้ยงแมวทีแ่ตกต่าง ย่อมใหผ้ลลพัธ์ทีแ่ตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการ
เลี้ยงแมว ทีแ่บ่งเป็น 2 ระบบ คอื 1)การเลี้ยงแมวระบบเปิด (outdoor) 2)ระบบปิด (indoor) นอกจากนี้
การเลี้ยงแมวดว้ยระบบเปิดและระบบปิดนัน้ มขีอ้ดแีละขอ้เสยีทีต่่างกนั การดูแลเลี้ยงดู ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
หรอืแม้กระทัง่การเลอืกสรรอาหารที่เหมาะส าหรบัแมวแต่ละตวั ก็จะแตกต่างกนัออกไป ในปัจจุบันผู้
เลี้ยงแมวมตีวัเลอืกด้านอาหารเมด็ส าหรบัแมวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้ออาหารแมวที่มมีากมาย
หลายแบรนด์ หรอืเกรดอาหารแมว ทีม่เีพิม่ขึ้นจากเมื่อก่อน เช่น เมื่อก่อนอาหารเมด็ส าหรบัแมว ทีห่า



ซื้อไดท้ัว่ไป จะมเีพยีงเกรดทัว่ไปและเกรดพรเีมีย่ม แต่ในปัจจุบนัอาหารเมด็ส าหรบัแมวถูกพฒันาเป็น
เกรดใหม่ขึน้มา ซึง่เทยีบเท่ากบัเกรดอาหารของคน หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “เกรดโฮลสิตกิ”  

ธุรกจิสตัวเ์ลีย้งเตบิโตสวนกระแสกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั โดยเฉพาะตลาดอาหารสตัวเ์ลี้ยง 
ในปี 2019 มีมูลค่าตลาดอยู่ราว 16,000 ล้านบาท มีอัตราการติบโตเฉลี่ย 9% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากปรากฏการณ์ “Pet Humanization” ทีเ่ลีย้งสตัวเ์ลีย้ง เป็นเหมอืนคนในครอบครวั ท าใหผู้บ้รโิภค
ยอมจ่ายค่าอาหารทีส่งู เพือ่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสายพนัธุ ์หรอืช่วงวยัของสตัวเ์ลีย้งใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
จากสิง่เหล่านี้ทีก่ล่าวมา สง่ผลใหแ้บรนดห์ลายแบรนดท์ีอ่ยู่ในธุรกจิสตัวเ์ลีย้งทัง้หน้าเก่า และหน้าใหม่ ลง
เล่นในตลาดผลติภณัฑส์ตัวเ์ลีย้งอย่างหลากหลาย ตวัอย่างเช่น บรษิทั เนสท์เล่ ทีใ่ชเ้งนิลงทุนถงึ 2 ,550 
ล้านบาท ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อมตะนคร เพื่อขยายก าลงัการผลติ โดยโรงงานแห่งใหม่นี้เริม่
เดนิสายผลติในกลางปี 2021 สง่เสรมิให ้Portfolio อาหารสตัวท์ีม่อียู่เตบิโตขึน้ ทัง้เพยีวรน่ิา ฟรสิกีส้์, อลั
โป, เพยีวรน่ิา วนั, เฟลกิซ,์ เพยีวรน่ิา โปรแพลน และซุปเปอรโ์คท้ (Nalisa ,2021) 

จากข้อมูลของลงทุนแมน (10 Dec 2021) กรณีศึกษาที่ไทยสามารถส่งออกอาหารสตัว์เลี้ยง
อนัดบั 3 ของโลก โดยในปี 2020 ประเทศไทยส่งออกอาหารสตัว์เลี้ยง คดิเป็นมูลค่ากว่า 62,300 ล้าน
บาท เป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจากเยอรมนี สหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส หลงัจากนัน้ในช่วง 10 เดอืน
แรกของปี 2021 ประเทศไทยส่งออกอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 22% คดิเป็นมูลค่า
รวม 62,700 ล้านบาท ท าให้อุตสาหกรรมอาหารสตัว์เลี้ยงของไทยถูกคาดการณ์ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้
สง่ออก “อนัดบั 3 ของโลก” ในปี 2021 และหากเตบิโตสงูอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ประเทศไทยอาจจะก้าวขึ้น
เป็นผูน้ าสง่ออกอาหารสตัวอ์นัดบั 1 ของโลกได ้โดยอตัราการเตบิโตหลกัเป็นอาหารสุนัขและอาหารแมว 
สดัสว่นสงูถงึ 83% เพราะประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากความอุดมสมบูรณ์ของวตัถุดบิ ท าใหม้ขีอ้ตกลง
การคา้เสร ี(FTA) กบัประเทศทีเ่ป็นตลาดส่งออกหลกัมากกว่า 50% โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ที่ไม่มกีารเก็บภาษีน าเขา้อาหารสตัว์เลี้ยงจากไทย ส่งผลให้หลากหลายแบรนด์เลอืกที่จะใหโ้รงงานใน
ประเทศไทยเป็นฐานการผลติ เช่น โรงงานบรษิทัต่างชาต ิอย่าง Mars Petcare บรษิทัสญัชาตอิเมรกินั 
เจ้าของแบรนด์อาหารสุนัข Pedigree, Cesar และอาหารแมว Whiskas หรอื โรงงานบรษิทัไทย ได้แก่ 
Perfect Companion Group เจา้ของแบรนดอ์าหารสุนขั SmartHeart และอาหารแมว Me-O 

ด้วยตัวเลือกด้านอาหารเม็ดส าหรบัแมวที่ก าลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีหลากหลาย
ประเภทให้เลอืกสรร ส่งผลให้ผู้เลี้ยงแมวมแีนวคดิและการดูแลเลี้ยงดูที่แตกต่างกนัออกไปตามปัจจยั
ต่างๆ จงึท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษา อทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเม็ดส าหรบัแมว เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการเลี้ยงแมวที่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็ส าหรบัแมว นอกจากนี้ ผลจากการศกึษาที่ไดจ้ากการวจิยั 
ยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ และวางแผนการส่งเสรมิทางการตลาด 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ภคต่อไปในอนาคตได ้



วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็ส าหรบั
แมว 

2. เพื่อศึกษาถึงสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านพฤติกรรมที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว 
 

สมมติฐำนของกำรวิจยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัดา้นพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็
ส าหรบัแมว 

2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็ส าหรบัแมว 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศึกษาวจิยัครัง้นี้ กลุ่มเลี้ยง โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
400 คน ใชว้ธิกีารส ารวจเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) แลว้ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่อาสา
เข้ามาตอบเอง (Voluntary Response Sample) ในลักษณะของการใช้แบบสอบถามออนไลน์ของ 
Google Form และแจกแบบสอบถามในช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ กลุ่มสตัวเ์ลีย้งใน Facebook และ Line 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครวั ระดบัการศกึษา รายได้ และ
ลกัษณะของทีพ่กัอาศยั  

2. ด้านพฤตกิรรมการเลี้ยงแมว ได้แก่ จ านวนแมวที่เลี้ยง ลกัษณะการเลี้ยงแมว สายพนัธุ์แมวที่
เลีย้ง อาหารเมด็ส าหรบัแมวทีเ่ลอืก และเหตุผลในการเลีย้งแมว 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารเมด็ส าหรบัแมว ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามจากช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ กลุ่มสตัวเ์ลี้ยงใน Facebook และ 
Line 



แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเก่ียวกบัอาหารเมด็ส าหรบัแมวและพฤติกรรมการเล้ียงแมว 

อาหารเป็นปัจจยัทีส่ าคญัมากและเป็นหนึ่งในปัจจยัสีข่องการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติแทบทุกชนิด 
ไม่เว้นแม้กระทัง่แมว การที่แมวจะมสีุขภาพที่ดีได้นัน้ ก็ขึ้นอยู่กบัสารอาหารที่ได้รบัจากอาหารที่แมว
รบัประทาน ว่ามคีุณค่าทางโภชนาการหรอืมสีว่นประกอบครบถว้นหรอืไม่ การใหอ้าหารแมวนัน้ หากให้
สารอาหารทีม่ากหรอืน้อยเกนิไป กย็่อมส่งผลต่อสุขภาพของแมวโดยตรง หรอืจะพูดง่ายๆว่า การทีแ่มว
จะมสีุขภาพทีแ่ขง็แรงหรอืไม่แขง็แรงนัน้ กข็ึน้อยู่กบัสารอาหารทีแ่มวไดร้บั ทีต่้องอยู่ในความพอด ีไม่ให้
สารอาหารพเิศษมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป เช่น การใหอ้าหารทีใ่หค้ารโ์บไฮเดรตและโปรตนีมากเกนิไป 
อาจจะสง่ผลใหแ้มวเป็นโรคอว้นได ้หรอืการเลอืกอาหารส าหรบัวยัทีถู่กตอ้งของแมวกส็ าคญั หากแมวยงั
เป็นวยัเด็ก แต่ให้กินอาหารแมวโต อาจส่งผลให้ลูกแมวได้รบัสารอาหารไม่เพียงพอ ท าให้ป่วยง่าย 
ร่างกายอ่อนแอ กระดกูอ่อนหรอืฟันงอกชา้กเ็ป็นได ้ดงันัน้การเลอืกอาหารใหเ้หมาะสมกบัแมวนัน้เป็นสิง่
ทีส่ าคญัต่อการเลี้ยงแมวเป็นอย่างมาก โดยจะต้องมคีวามรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัชนิดของอาหารและคุณค่า
ทางโภชนาการทีแ่มววยัต่างๆควรจะไดร้บั  

ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

Wheelen and Hunger (2012) กล่าวว่า ตัวแปรส าคัญที่สามารถน ามาซึ่งความต้องการ 
(Demand) และการรับประโยชน์จากการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือ ส่วนประสมทาง
การตลาด โดยมปัีจจยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานที ่(Place) 
และดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

ประภาพร จ าชาต ิ(2010) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ปัจจยัทางการตลาดที่
ผู้ประกอบการด าเนินการและควบคุม ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมี 4 ปัจจยั ได้แก่ 
ผลติภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า
หรอืผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูป้ระกอบการ 

ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค  

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) กล่าวว่า การตดัสนิใจของผู้บรโิภคเป็นกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรม ทีท่ าเพื่อตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการคน้หา (Searching) การซื้อ (Purchasing) 
การใช ้(Using) การประเมนิ (Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) หรอืกล่าวไดว้่า การตดัสนิใจนัน้
คอืพฤตกิรรมและการกระท าทีผู่บ้รโิภคกระท า เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของตน 



วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 

ประชำกรกลุ่มตวัอย่ำง 

กลุ่มประชากรตวัอย่าง (Sample size) ที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้เลี้ยงแมวที่ซื้ออาหารเม็ด
ส าหรบัแมว โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane ใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 400 
คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 
ส่วน ดงันี้ 1. แบบสอบถามคดักรอง 2. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 3. แบบสอบถามด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งแมว และ 4. แบบสอบถามปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด(4P) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็
ส าหรบัแมว 

กำรทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

ผู้วจิยัมกีารทดสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยน าแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้าง ไปขอค าแนะน า
และขอ้เสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรกึษา จากนัน้ท าการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity) และน าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปปรบัปรุง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 

ในสว่นของขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคล ขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูดา้นพฤตกิรรม ใชส้ถติพิืน้ฐาน 
ไดแ้ก่ การแสดงค่ารอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) เพือ่น ามา
สรุปขอ้มลูขัน้ตน้จากแบบสอบถามทีเ่กบ็ได้ 

สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 

วเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบค่าสถติ ิ 2 แบบ
ได้แก่ one-way ANOVA และ T-test โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และหากพบว่า
ผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิผู้วจิยัจะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยการ
วเิคราะห ์Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่หาว่าใดทีแ่ตกต่างกนั  

 



ผลกำรวิจยั 

 

ผลการศกึษา “อทิธพิลของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเมด็
ส าหรบัแมว” ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 
คน จากนัน้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล โดยได้ผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

ตำรำงท่ี 1 ศึกษำถึงปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ

อำหำรเมด็ส ำหรบัแมว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P) ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเมด็ส าหรบัแมว 

ค่าเฉล่ีย S.D. การแปรผล 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 4.14 0.695 มาก 
ดา้นราคา (Price) 4.29 0.672 มากทีสุ่ด 
ดา้นสถานทีก่ารจดัจ าหน่ายอาหารแมวและการ
บรกิาร (Place) 

4.26 0.696 มากทีสุ่ด 

การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 3.78 0.881 มาก 
รวม 4.11 0.73 มาก 

จากตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเม็ด

ส าหรบัแมว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.11) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด 

2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) (�̅� = 4.29) และดา้นสถานทีก่ารจดัจ าหน่ายอาหารแมวและการบรกิาร 

(Place) (�̅� = 4.26) ตามล าดบั และ อยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (�̅� = 

4.14) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) (�̅� = 3.78)  

ศึกษำถึงสมัพนัธ์ของปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์และปัจจยัด้ำนพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ืออำหำรเมด็ส ำหรบัแมว 

ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงแมว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครวั ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต้่อเดอืน ลกัษณะของทีพ่กัอาศยั และขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมของผูเ้ลีย้งแมว ไดแ้ก่ 
จ านวนแมวทีเ่ลีย้ง ลกัษณะการเลีย้งแมว สายพนัธุแ์มวทีเ่ลีย้ง อาหารเมด็ส าหรบัแมวทีเ่ลอืก และเหตุผล
ในการเลีย้งแมว จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ลีย้งแมว จ านวน 400 คน จากการวเิคราะหพ์บว่า สว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 224 คน คดิเป็นร้อยละ 56.0 มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 206 คน คดิเป็นร้อยละ 
51.5 โดยมีสถานภาพโสด จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 ซึง่สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 191 คน 



คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 มรีายไดอ้ยู่ที ่15,000 – 20,000 บาท จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 และมี
ลกัษณะทีพ่กัอาศยัเป็นบา้น จ านวน 270 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.5 เลี้ยงแมว จ านวน 2 ตวั จ านวน 132 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 และเลีย้งแมวในลกัษณะของระบบปิด จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 โดย
เลี้ยงแมวสายพนัธุ์ต่างชาติ จ านวน 192 คน คดิเป็นร้อยละ 48.0 ซึ่งเลือกอาหารแมวเกรดพรีเมี่ยม 
(Premium) จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 มเีหตุผลในการเลีย้งแมวสว่นใหญ่เป็นเพราะความชอบ 
จ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 

ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้ ิจยัขอน าเสนอการอภปิรายผลการศกึษา ตามสมมตฐิานของการ
วจิยัทีไ่ดต้ัง้เอาไวค้อื 1. ดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัดา้นพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจซื้อ
อาหารเมด็ส าหรบัแมว และ 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเมด็
ส าหรบัแมว ซึง่สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

จากผลการศกึษาขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี โดยมสีถานภาพโสด และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึ่ง
ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้อยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท และมลีกัษณะที่พกัอาศยั
เป็นบ้าน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ตรรีตัน์ อรอมรรตัน์ (2559) ในงานวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยม ผลการศกึษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างผู้ซื้ออาหารแมว
ส าเร็จรูประดบัพรีเมี่ยม เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยท างานตอนต้น ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พมิพกิา ไชยปัญญา (2554) ในงานวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์ าหรบัสุนขัของผู้
เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ลี้ยงสุนัข ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 -30 
ปี และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่ประกอบอาชพีลูกจา้งหรอืพนกังานบรษิทัเอกชน 

จากผลการศกึษาขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการเลี้ยงแมว พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน สว่น
ใหญ่เลี้ยงแมว จ านวน 2 ตวั และเลี้ยงแมวในลกัษณะของระบบปิด โดยเลี้ยงแมวสายพนัธุ์ต่างชาต ิซึ่ง
เลอืกอาหารแมวเกรดพรเีมีย่ม (Premium) และมเีหตุผลในการเลี้ยงแมวส่วนใหญ่เป็นเพราะความชอบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหงา ชยัสุวรรณ (2561) ในงานวิจยัเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคกลุ่ม Pet Parents ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมจี านวนสตัวท์ี่เลี้ยง 
อยู่ที ่2-4 ตวั โดยมพีฤตกิรรมเป็น Pet Parents อยู่ในระดบัมาก มจุีดเริม่ต้นการเลี้ยงสตัว ์เพราะความ
รกั ความชอบสว่นตวั แต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ศุภาวรี ์มงคลชาตแิละคณะ (2560) ทีผ่ลการวจิยัพบว่า 



กลุ่มตวัอย่าง สว่นใหญ่เป็นเจา้ของแมวหรอืเลีย้งแมว จ านวน 1 ตวั ลกัษณะเป็นแมวขนสัน้ และมเีหตุผล
หลกัในการเลีย้งแมว คอื ตอ้งการเลีย้งไวเ้ป็นเพือ่น 

และจากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจซื้ออาหารเม็ด
ส าหรบัแมว โดยรวมอิทธิพลการตดัสนิใจซื้ออยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัคอื  ด้านราคามากที่สุด 
รองลงมา คอื ด้านสถานที่การจดัจ าหน่ายอาหารแมวและการบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์  และการส่งเสรมิ
การตลาด ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ตรรีตัน์ อรอมรรตัน์ (2559) ในงานวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยม ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยม โดยรวมผลประเมนิอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบั คือ ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด ตามล าดบั 

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยั 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรบัผู้ประกอบการและนักการตลาด 

1. ผูป้ระกอบการหรอืนักการตลาด ควรทีจ่ะไดต้ดิตามกระแสและความนิยมของผู้บรโิภคอยู่เสมอ 
และในการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึล าดบัความส าคญัทีเ่ปลีย่นไปตามยุคสมยั อย่างเช่น วจิยั
ปี 2559 ของ ตรีรัตน์ อรอมรรัตน์ พบว่า ผู้บริโภคอาหารแมวส าเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ให้
ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งหมายความว่า 
ผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ดในขณะนัน้ แต่ในทางกลบักนั เมื่อเวลาผ่านไป 
ในปี 2565 ที่ผู้วจิยัได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลการตดัสนิใจซื้ออาหารเม็ด
ส าหรบัแมว พบว่า ผู้บรโิภคอาหารเม็ดส าหรบัแมว ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคามากที่สุด ซึ่งถอืว่าขอ้มูลนี้เป็นขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัที่สุด ณ ขณะนี้ และที่
กล่าวมาแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของแนวคดิของผูบ้รโิภค เพราะมหีลากหลายปัจจยัที่ท าให้
ผูบ้รโิภคมแีนวคดิทีเ่ปลีย่นไป ใหค้วามส าคญักบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ  

2. ผูป้ระกอบการหรอืนกัการตลาด สามารถน าขอ้สรุปของผลการวจิยัไปใชต้่อยอดในธุรกจิได ้หรอื
อาจน าไปปรบักลยุทธท์างการตลาดเพือ่ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนัมากขึน้ได้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรบัวิจยัครัง้ต่อไป 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัศกึษาเกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการตลาด คอืส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้ออาหารเม็ดส าหรบัแมว โดยใช้การวิจยัเป็นเชิงปริมาณ และตัง้



ค าถามในแบบสอบถามทีย่ดึตามแนวคดิของผูว้จิยัว่า ค าถามแต่ละค าถามนัน้ควรไดค้ าตอบใหต้รงตาม
หลกัความเป็นจรงิให้ได้มากที่สุด และต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์และวเิคราะห์ได้จรงิตามยุคสมยั 
ดังนัน้หากผู้ที่สนใจที่ศึกษา ควรตัง้วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศกึษาให้ด ีเพื่อที่จะได้รบัประโยชน์สูงสุดจากที่ศกึษาค้นคว้า และน าไปพฒันาต่อยอดในสายงาน 
อาชพี ธุรกจิในอนาคต หรอืความรูข้องตนได้ นอกจากนี้การท าวจิยัครัง้ต่อไปควรเลอืกส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่มกีารเพิม่มาจาก 4Ps เพื่อปรบัตวัตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละปัจจยั
หลายอย่างรอบตวัผูบ้รโิภคททีแ่ปรผนัไปจากเมื่อก่อน 
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