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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษางานวิจยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรี
เมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมวส าเร็จรูป
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษางานวจิยันี้ คอื ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมวส าเร็จรูป
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ส าหรบั
อธบิายขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการ
ทดสอบสมมุตฐิานการวจิยั ไดแ้ก่ การทดสอบค่าท ี(Independent Samples T-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบดว้ยการ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวธิแีอลเอสด ี(LSD) ก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 31-40 ปี มรีะดบั
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน สถานภาพโสด และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมวส าเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ 
ดา้นราคา และดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รูป
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : การตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม กรงุเทพมหานคร 
 
  



ABSTRACT 
 
 This research aims to study demographic factors and marketing mix (4Ps) that 
affect the purchase decision of premium ready-made cat food products in Bangkok, and 
study the decision to purchase premium ready-made cat food products in Bangkok. The 
sample groups used in this research study are Population living in Bangkok It is a group 
of customers who buy premium ready-made cat food products in Bangkok; 405 
respondents. The research instruments are questionnaires throughout the data analysis 
manipulation by not only descriptive statistics for demographic such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, but also inferential statistics for evaluating the 
relative effects of independent variables on the dependent variable and proving research 
hypotheses such as Independent Samples T-test, One-way ANOVA, Multiple 
Comparisons at a significance level of 0.05 
 The results of the study found that most respondents are female, aged between 
31-40 years old, attaining bachelor's degree, single status, working as private company 
employees with the average monthly salary between 20,001-30,000 baht. The hypothesis 
testing results showed that the different of demographic factors have not been an 
influence the purchase decision of premium ready-made cat food products in Bangkok. 
However, the marketing mix factors including Product, Price and Place have the influence 
the purchase decision of premium ready-made cat food products in Bangkok at a 
significance level of 0.05 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัสตัว์เลี้ยงอย่างสุนัข แมว และอื่น ๆ ได้กลายเป็นที่รกัของคนไทยมากขึ้น ซึ่ง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มลูเพื่อการขึน้ทะเบยีนสุนัข-แมว ระบุไวว้่าในปี พ.ศ. 2562 สุนัขทีม่เีจา้ของมี
จ านวน 2,173,999 ตัว และแมวที่มีเจ้าของ มีจ านวน 799,235 (ตัว) และแมวไม่มีเจ้าของ 
55,021 (ตวั) จากตวัเลขดงักล่าวเหน็ได้ว่าสตัว์เลี้ยงได้เขา้มามบีทบาทต่อชวีติคนไทยมากขึน้ 
ทัง้ในดา้นความรูส้กึและความผกูพนั (ฐานขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนสุนขั - แมว)  โดยผลการส ารวจ
เป็นไปตามคาดแมวและสุนัขเป็นสตัวเ์ลีย้งที่ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในหมู่บรรณารกัษ์ แมว้่า
แมวจะได้รบัการโหวตมากกว่าสุนัขแต่ก็น าเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เกือบร้อยละ 90 ของ



เจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์ทีร่่วมท าแบบส ารวจระบุว่าเขาเลีย้งสตัวอ์ย่างน้อยหนึ่งตวั และรอ้ยละ 47 
เลีย้งทัง้สุนขัและแมวอยา่งน้อยอยา่งละตวั (ฐานขอ้มลูเพื่อการขึน้ทะเบยีนสุนขั-แมว, 2562) 
 โดยขณะเดยีวกนักระแส Pet Humanization หรอืการดูแลสตัวเ์ลีย้งในระดบัเดยีวกบัลูก 
เป็นสมาชกิในครอบครวั โดยมคีวามพรอ้มทีจ่ะจบัจ่ายอาหาร ของใช ้รวมถงึบรกิารต่างๆ เพื่อ
คุณภาพชวีติของสตัวเ์ลีย้ง ในช่วงปี 2563-2564 ผูค้นจ านวนมากหนัมาเลีย้งสตัวเ์พื่อเป็นเพื่อน
คลายเหงาระหว่างล็อกดาวน์ ผลกัดนัให้ธุรกิจสตัว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มธุรกิจ
อาหารสตัว์ยงัครองอนัดบั 1 ที่มอีตัราการเตบิโตสูงสุด โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสตัว์ประเภท         
พรเีมยีม ซึง่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของตลาดอาหารสตัวท์ัว่โลกทีเ่ตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4-5 ต่อ
ปี ตลาดสัตว์เลี้ยงไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-10% ส่วนภาพรวมตลาดสตัว์เลี้ยงของไทยยงัมี
แนวโน้มการเตบิโตเฉลีย่ประมาณ 5-10% ต่อปี โดยปี 2565 นี้คาดการณ์ว่าจะมมีลูค่ากว่า 4.18 
หมืน่ลา้นบาท หรอืเตบิโตจากปี 2564 ที ่10% (ประชาชาตธิุรกจิ , 2565) 
 จากการคาดการณ์ ของพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายพาณิชย ์บรษิทั 
อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งจะมมีลูค่า 17,600 ลา้นบาทในปีทีผ่่าน
มา หรอืคดิเป็นสดัส่วน 45% ของตลาดสตัวเ์ลี้ยงทัง้หมดในตลาดอาหารสตัว์เลีย้งประเทศไทย 
จะถูกจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม Economy 60% เป็นอาหารราคาประหยดั ทีเ่น้น
ให้สตัว์กินเพื่ออิม่ และไม่มแีวลู่ในการเติบโต , กลุ่ม Standard  30% เป็นอาหารมคีุณภาพอยู่
ระหว่างกลางของ Economy และ Premium มรีาคาจ าหน่ายไม่สูงมากนัก และกลุ่ม Premium 
10% ซึง่กลุ่ม Premium จะเป็นกลุ่มทีเ่ป็นสนิคา้น าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั และมรีาคาแพง
และในปัจจุบนัคนไทยจะมคี่าใช้จ่ายให้กบัสตัว์เลี้ยงอย่างหมาและแมวของตวัเองเฉลี่ยตวัละ 
14,200 บาท เลยทเีดยีว (Marketeer Online , พฤศจกิายน 2564) อีกทัง้ร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์สตัวเ์ลีย้งเฉพาะทางนัน้ ยงัมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย มหีลายยีห่อ้ และหลายสตูร
ใหผู้บ้รโิภคเลอืกตามความตอ้งการ โดยเฉพาะอาหารแมวระดบัพรเีมีย่มนัน้ มกัจะแบ่งแยกตาม
สายพนัธุ์ และแต่ละสายพนัธุ์ก็จะมหีลากหลายสูตรให้ผู้บรโิภคเลอืกตามความเหมาะสม เช่น 
สตูรส าหรบัลูกสุนขั, สตูรส าหรบัสุนขัโต มขีนาดเลก็และอาศยัในบา้น,สตูรส าหรบัแมแ่ละลกูสุนัข 
ขนาดใหญ่ และอื่น ๆ 
 จากขอ้มลูดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าตลาดอาหารส าหรบัสตัวเ์ลีย้งนัน้ มตีลาดอาหารแมวเป็น
ส่วนใหญ่ และยงัมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้ตามจ านวนผู้เลีย้งแมวและประชากรแมงทีเ่พิม่ขึน้ ใน
ทุกๆ ปีซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของอาหารแมวระดบัพรเีมีย่มมปีรมิาณความต้องการสูงมาก
ขึน้ จงึส่งผลใหต้ลาดอาหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่มในประเทศไทยมกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้ตาม  
ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่อยากจะ ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ ผลติภณัฑอ์าหารแมว
ส าเร็จรูป ระดับพรเีมี่ยม  เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแมว หรอืผู้ที่ท าธุรกิจ
เกีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งไดเ้ขา้ใจพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ และสามารถน า
ผลการศึกษาในครัง้นี้ ไปใช้เพื่อวางแผนการตลาดด าเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง
ปรบัเปลีย่นหรอืสรา้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการแข่งขนัทางธุรกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการ



ตดัสนิใจซือ้อาหารสุนัขส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยมได้อย่างเหมาะสมและสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดไดม้ากขึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปู
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
แมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารแมวส าเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารแมวส าเรจ็รูป
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ จดัจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสรมิการขาย 
(Promotion) ที่แตกต่างกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรี
เมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้  เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารแมวส าเร็จรูประดบัพรเีมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารแมว
ส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่มในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing 
Mix) ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิ
การตลาด 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคา้การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปู
ระดบัพรเีมีย่มในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านการรบัรูถ้งึความต้องการของปัญหา
การแสวงหา ขอ้มลูการประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจสัง่ซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 



 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การวจิยัในครัง้นี้ ได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม ตัง้แต่ เมษายน 2565 ถึง 
สงิหาคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็น
ลกัษณะส่วนทีส่ าคญั ซึง่จะเป็นสถติทิีว่ดัไดจ้ะสามารถช่วยก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายไดซ้ึง่ตวั
แปรด้านประชากรศาสตรจ์ะสามารถแบ่งตามส่วนแบ่งการตลาดจะประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพครอบครวั ขนาดของครอบครวัหรอืจ านวนสมาชกิภายในครอบครวั ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงการก าหนดตลาด
เป้าหมาย ส่วนด้านจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม จะอธบิายในด้านความคดิและความรูส้กึของ
กลุ่มเป้าหมายตน้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2548) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เ ป็น
องคป์ระกอบที่ส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัทีก่จิการสามารถควบคุมได ้กจิการ
ธุรกจิจะตอ้งสรา้งส่วนประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางกลยทุธท์างการตลาด ประกอบดว้ย 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสรมิ (Promotions) ดา้นบุคคล (People) ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) 
และดา้นกระบวนการ (Process) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541)  
 กระบวนการตัดสินใจซื้อว่าในการที่ผู้บรโิภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมี
กระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ต้น ไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ได้ใช้สินค้าหรอืบรกิารนัน้แล้ว ซึ่ง
สามารถพิจาณาเป็นขัน้ตอนได้ดังนี้  การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหา
ภายนอก การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และทศันคตหิลงัการซือ้ ถงึแมว้่าผูบ้รโิภคจะมี
ความแตกต่างกันแต่ผู้บรโิภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจที่เหมอืนกันซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคแบ่งไวอ้อกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปัญหา การ
ค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก ขัน้ตดัสนิใจซื้อสนิค้า และพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ (เสร ี
วงษ์มณฑา, 2550) 
 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ชนิดา ชาอนิทร ์(2564) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมลูกคา้และปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารสุนขัแบบเมด็ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรม
ของลูกคา้ทีซ่ือ้อาหารสุนัขแบบเมด็ รวมทัง้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืก
ซือ้อาหารสุนขัแบบเมด็ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มลูเกีย่วกบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขมากทีสุ่ด ในเขตพื้นที่อ าเภอเมอืง จงัหวดั



ขอนแก่น มชี่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชพีกลุ่มพนักงานบรษิทั/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท ในส่วนของทศันคตแิละพฤติกรรมของลูกค้า พบว่า ส่วนใหญ่
เลี้ยงสุนัข 1 ตวั เป็นสุนัขขนาดกลาง (1-1.25 กโิลกรมั) และพบว่าตราสนิค้าของอาหารสุนัขที่
เลอืกซื้อมากที่สุด ได้แก่ เพดดกีร ีสมาร์ทฮาร์ โรยลัคานิน อลัโป บซัซ์ และอื่นๆ ตามล าดบั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร พบว่า เพศหญงิให้
น ้าหนักความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัไม่แน่ใจถงึเหน็ด้วยอย่างยิง่สูง
กว่าเพศชายอย่างมนียัส าคญั และกลุ่มทีม่อีายตุ ่ากว่า 20 ปี ใหน้ ้าหนกัความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ต ่ากว่ากลุ่มช่วงอายุอื่นๆ ในปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในเรื่องรา้นขายสนิค้าหาง่าย มทีี่จอดรถ ตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด แบ่ง
สนิคา้เป็นหมวดหมู ่มรีะเบยีบ มองเหน็ไดง้่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ และดา้นส่งเสรมิการตลาด
ในเรือ่งการ โฆษณาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ศุภาวีร์ มงคลชาติ (2565)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑส์ตัว์เลี้ยงส าหรบัแมวของผู้บรโิภคที่เลี้ยงแมวใน
ประเทศไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑส์ าหรบั
แมวอีกทัง้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์
ส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งแมวในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ อายุ 31 - 35 ปี สถานภาพโสดการศกึษาปรญิญาตร ีระดบัรายได้ต่อเดอืนโดย
เฉลีย่ 20,001  30,000 บาทต่อเดอืน จ านวนแมวที่เลีย้งหรอืเป็นเจา้ของคอื 1 ตวั ลกัษณะของ
แมวทีเ่ลีย้งเป็นแมวขนสัน้ เหตุผลหลกัทีเ่ลีย้งแมวคอืเลีย้งไวเ้ป็นเพื่อน 2) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ให้ความส าคญัในการเสอืกซื้อโดยพจิารณาจากคุณภาพของสนิค้า ความถี่ในการซื้อคอื 2 - 3
ครัง้ต่อสปัดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้มากกว่า 500 บาท ตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง ปรมิาณ
การซื้อต่อครัง้ มปีรมิาณไม่แน่นอนแล้วแต่ความสะดวก ช่องทางการซื้อคือ ซื้อด้วยตนเอง 
สถานที่ซื้อที่ไปใช้บรกิารเป็นประจ ามากที่สุดคอื แผนกผลติภณัฑส์ตัว์เลี้ยงในห้างสรรพสนิค้า 
หรอืซุปเปอร์มาร์เก็ต 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑท์างด้านการเลอืกซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อครัง้ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ บุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการตดัใจซื้อ ปรมิาณการซื้อต่อครัง้ ช่องทางในการซื้ออย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
ระดบั .05 ยกเว้นด้านสถานที่ซื้อที่ไปใช้บรกิารเป็นประจ ามากที่สุด ที่ไม่สมัพนัธ์กนัซึ่งผลจาก
การวจิยัเชงิคุณภาพพบว่า คดิเหน็ของความคดิเหน็ของผูน้ าทางความคดิ ผูข้าย และผูบ้รโิภคมี
ความเหน็ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมตฐิานในผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 
   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วจิยัเลอืกใช้ประชากรประชากรที่อาศยัอยู่ในเขต



กรุงเทพมหานคร เลอืกเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีต่ดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรี
เมี่ยม และมขีนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Cochran ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 405 คน แบ่งโครงสรา้งค าถามออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามคดักรองขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะของประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี 
การศกึษาสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อ ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รูป
ระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิทางการตลาด 
(Promotion) 
 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี การศึกษา
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมว
ส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร และสถิตเิชงิอนุมาน ใช้สถิตทิดสอบหาความ
แตกต่างค่าท ี(t-test) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถติทิดสอบหาความ
แตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance: One-way ANOVA) เมือ่พบความแตกต่างจะท าการทดสอบดว้ยการเปรยีบเทยีบเป็น
รายคู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวธิแีอลเอสด ี(LSD)  
 

ผลการวิจยั 
 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.7 มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 สถานภาพโสด จ านวน 274 คิดเป็นร้อยละ 67.7 เป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.9 ตามล าดบั 
 2. ระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่มีผีล
ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมยีม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าด้านผลติภณัฑ ์(Product) โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 มคีวาม
ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.41 มคีวามระดบัความส าคญัมากที่สุด ด้านราคา (Price) โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 มี
ความระดบัความส าคญัมากที่สุด และด้านการส่งเสรมิการขาย (Promotion) โดยรวมมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.02 มคีวามระดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั  



 3. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมว
ส าเรจ็รปูระดบัพรเีมยีม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 รองลงมาคอื ด้านการ
คน้หาขอ้มลู โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 ดา้นการประเมนิทางเลอืก โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.37 ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และด้านการรบัรู้ความต้องการ 
โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
 4. ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมว
ส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ และอาชพี ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่มในเขตกรงุเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั  
 5. ผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันจะมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารแมวส าเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านราคา มคี่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และ
ปัจจยัดา้นราคา มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจยัด้านสถานที่จดั
จ าหน่าย และปัจจยัด้านส่งเสรมิการขาย มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ส่วนปัจจยัด้าน
สถานที่จดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม 

ตวัแปร  B St. Error Beta t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.845 .215  8.563* .000 
ดา้นผลติภณัฑ(์X1) .414 .046 .419 8.974* .000 

ดา้นราคา (X2) .098 .034 .145 2.904* .004 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) .025 .033 .038 .753 .452 

ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (X4) .008 .025 .016 .323 .747 
 

อภิปรายผล 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ท าให้กลุ่มตวัอย่าง มกีารตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมีย่ม แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชนิดา ชาอินทร์ 
(2564) ทีผ่ลการวจิยัพบว่า เพศ อายุ อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั ส่งต่อการ



ตดัสนิใจซือ้อาหารสุนัขแบบเมด็ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่นทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้
ยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของเบญจวรรณ เสาวรตัน์ (2556) ที่ผลการวจิยัพบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงใน
กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมว
ส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความส าคญัเหน็มากที่สุด 
เกี่ยวกบัรสชาตขิองแมวที่ชื่นชอบ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การจดัวางสนิค้าเป็นหมวดหมู่ 
และสถานที่สะอาด รองลงมามรีะดบัความส าคญัมาก เกี่ยวกบัด้านมกีารส่งเสรมิการตลาดที่
น่าสนใจ เช่น การใหส้่วนลด การให้ของแถม เมื่อซือ้ถงึจ านวนทีก่ าหนด เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เบญจวรรณ เสาวรตัน์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารสตัว์
เลีย้งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสตัว์ส าเรจ็รูป
ในดา้นผลติภณัฑ ์คอืมคีุณค่าทางอาหารครบถ้วน ส่วนในดา้นราคาไม่แพง ในดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายหางา่ย และในดา้นการส่งเสรมิการขาย มโีปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศุภาวีร์ มงคลชาติ (2565) ได้ศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการซื้อ
ผลติภณัฑส์ าหรบัแมวอกีทัง้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑส์ าหรบัแมวของผูบ้รโิภคทีเ่ลีย้งแมวในประเทศไทย ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ าหรบัแมว ในระดบัมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหางา่ย รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณภทัร ต.
รุง่เรอืง (2562) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สตัวเ์ลีย้งทางเลอืก (Exotic Pet) ใน
ประเทศไทย พบว่า และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สตัวเ์ลีย้งทางเลอืก (Exotic Pet) ในประเทศไทย
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแมวส าเร็จรูป
ระดบัพรเีมีย่ม ดา้นการคน้หาขอ้มลูยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ด้านการประเมนิทางเลอืก 
ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ ตามล าดบั ในดา้นการตดัสนิใจซือ้ก่อนซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูป
ระดบัพรเีมีย่ม ท่านเลอืกดูคุณสมบตัขิองอาหารแมวให้ตรงตามลกัษณะการน าไปใชก่้อนเสมอ 
คุณภาพสนิคา้ ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศุภาวีร ์มงคลชาต ิ
(2560) ที่ได้ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ส าหรบัแมว  พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการเลอืกซื้อ ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการมากที่สุด เพื่อ
พจิารณาคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของตนเอง นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับ
แนวคดิของ สุชาต ิไตรภพสกุล (2564) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซื้อม ี5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 



การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืปัญหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืกการตดัสนิใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ซึ่งการตดัสนิใจซื้อแต่ละครัง้ไม่จ าเป็นจะต้องผ่านขัน้ตอนทุก
ขัน้ตอน ตวัอย่างเช่น กรณีทีเ่ป็นพฤตกิรรมการซือ้แบบประจ า โดยผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ยีห่อ้เดมิที่
เคยซือ้มาก่อน ผูบ้รโิภคกไ็มจ่ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูหรอืประเมนิทางเลอืกอื่นๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ในด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า จากการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ปัจจยัด้านราคาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภณัฑ์มี
รูปแบบของคุณภาพสนิค้าระดบัพรเีมี่ยมมรีาคาที่ค่อนข้างสูง จงึท าให้ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
รายได ้เขา้มามอีทิธพิลโดยตรงต่อการซือ้ ดงันัน้แลว้เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้และ
ส่วนแบ่งทางการตลาด จงึจ าเป็นต้องเพิม่กิจกรรมลดราคาสินค้าเพื่อดงึดูดกลุ่มลูกค้าให้เกิด
ความสนใจมาซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ 
 2. ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ค่อนขา้งเหน็ด้วยกบั
ประเดน็เรื่องช่องทางการจดัจ าหน่าย เนื่องจากต้องการใชบ้รกิารที่มคีวามสะดวกและเขา้ถงึได้
ง่าย นอกจากนี้ยงัสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้การพฒันาปรบัปรุงในเรื่องของการ
เขา้ถงึสนิคา้จงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัและควรปรบัปรงุ เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้และส่วน
แบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้กว่าเดมิ 
 3. ในการศึกษาครัง้นี้มกีารจ ากดัขอบเขตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเพยีง
เท่านัน้ ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่มใน
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ของลูกคา้เป็นแค่เพยีงพืน้ฐานทางการตลาด ในการวจิยัครัง้
ต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 7P’s ซึ่งเพิ่มส่วนของบุคลากร 
(People) กระบวนการ (Process) และ องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) เพื่อ
เพิม่การตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแมวส าเรจ็รปูระดบัพรเีมีย่ม
ในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ เพิม่เตมิได ้
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