นนทกร กองแสงศรี และ ผศ.ดร.อภิวรรตน กรมเมือง 27
วารสารบริหารธุรกิจปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม
ของผูบริโภคในเขตภาคกลาง
MARKETING MIX FACTORS TO PURCHASE PREMIUM PREFABRICATED DOG FOOD
IN CENTRAL REGION
นนทกร กองแสงศรี1* และผศ.ดร.อภิวรรตน กรมเมือง2
Nontakorn Kongsangsee1 and Asst. Prof. Dr. Apiwat Krommuang2
Email: noei_noei_19@hotmail.com and apiwat.kr@kmitl.ac.th
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2ผูชวยศาสตราจารย

อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Business School
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Bangkok 10520
*corresponding author E-mail: noei_noei_19@hotmail.com

Received: July 31, 2021 .Revised: …August 2, 2021….Accepted: …September 16, 2021….

ABSTRACT
The objective of this research is to study behavioral on purchasing premium prefabricated dog food of
consumers in Thai central region to compare marketing mix factors on the purchasing by classifying them
according to demographic factors, and mixtures of marketing by classifying them according to demographic.
The researcher intentionally studied the demographic, purchase decision behaviors, and marketing mix
factors that influenced consumer buying. The popularity was focused on a group of 396 people who pet
dogs and used to buy the premium prefabricated dog food in the central region. The multistage stage was
utilized by selecting samples from top 10 provinces in the central region where there was the highest
number of dog ratios. Close-ended and open-ended questionnaires were used to collect data. Statistics used
were frequency, percentage, mean, T-test, and One-Way ANOVA.
Most of the samples were female whose ages were more than 35 to 45 years, educational levels were at
bachelor's degree, careers were private company office workers, monthly average incomes were up to 30,000
Bath, and marital statuses were single. They preferred to buy Smart Heart Gold for growth and healthiness of
their dogs, surrounded by a person involved in decision making who had received information from online
source as well as social media, and regularly purchased products from pet supply stores or pet shops. The
buying frequency was once a month and average of prices spent was 1,000 to 2,000 Bath a time.
The result after analyzing differences between the consumer behavioral factors and marketing mix
factors, buying cause, decision making person involved, information source, place to purchase, monthly
buying frequency, and different average price per time showed that the marketing mix factors to purchase
premium prefabricated dog food of central-region consumers were different at the significant level of 0.01.
Keywords: premium prefabricated dog food, behavioral, demographic.
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บทคัดยอ

การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาป จจั ย ด านพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็จ รูป ระดั บ พรีเมี่ ย ม ของผู บ ริ โภค
ในภาคกลาง เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ของผูบริโภคในภาคกลาง
โดยจำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร และเพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางดานการตลาดโดยจำแนกตามพฤติกรรมของ
ผูบริโภค โดยผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม และปจจัย
ทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อของผูบริโภคในเขตภาคกลาง โดยประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผู
ที่เลี้ยงและผูที่เคยซื้ออาหารสุนัขระดับพรีเมี่ยมในเขตภาคกลาง จำนวน 396 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยการ
สุมตัวอยางประชากรในจังหวัดภาคกลาง 10 จังหวัด ที่มีสัดสวนของจำนวนสุนัขมากที่สุด โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย T-test และ One-Way ANOVA
กลุ ม ตั ว อย างส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง อายุ ม ากกว า 35 – 45 ป มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท มีสถานภาพโสด เลือกซื้อแบรนดสมารทฮารทโกล เพื่อการเจริญเติบโต
และสมบูรณของรางกาย บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อคือบุคคลรอบขาง ไดรับขาวสารจากแหลงเว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน
มีการซื้อจากรานสินคาสัตวเลี้ยง/เพ็ทช็อปเปนประจำ โดยมีการซื้อจำนวน 1 ครั้ง/เดือน และมีคาใชจายโดยเฉลี่ยมากกวา 1,000 – 2,000
บาทตอครั้ง
ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคกับปจจัยสวนประสมทางการการตลาด สาเหตุในการ
เลือกซือ้ บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร สถานที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อตอเดือน รวมถึงคาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอครั้งที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขต
ภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: อาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม, ปจจัยดานพฤติกรรม, ปจจัยดานประชากรศาสตร.

1. บทนำ

ในปจจุบันการเลี้ยงสัตวของคนรุนใหม เปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยง จากแคสุนัขที่เปนที่รัก มาเปนทั้งรักและมีความผูกพัน
เปรียบเหมือนสมาชิกในครอบครัวโดยมีความตองการเลือกสิ่งที่ดีมีคุณภาพใหกับสัตวเลี้ยง สงผลใหธุรกิจสัตวเลี้ยงยังคงเติบโตอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมอาหารสัตวเลี้ยงระดับพรีเมี่ยม เนื่องจากสภาพทางสังคมนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีเพศทางเลือกเขา
มาเกี่ยวของ จึงหันมานิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพื่อทดแทนการมีลูก ทำใหปญหานั้นถูกมองขามไป เพราะมีสัตวเลี้ยงมาทดแทน [1]
โดยผูบริโภคสวนใหญมีกำลังซื้อสูงยอมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อใหสัตวเลี้ยงของเขาไดรับสิ่งที่ดีที่สุด [2] จากฐานขอมูลเพื่อการขึ้น
ทะเบียนสุนัข – แมว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ. 2562 พบวา มีการเลี้ยงสุนัขจำนวนมาก โดยจังหวัดที่มีการขึ้น
ทะเบียนไวมากที่สุด 430,000 ตัว คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ เพชรบูรณ นครสวรรค กำแพงเพชร อุทัยธานี และ
สุ โขทั ย ตามลำดั บ โดยจั งหวั ด ที่ มี ก ารลงทะเบี ย นสุ นั ข จำนวนมากเป น ลำดั บ ต น ๆของประเทศ อยู ในเขตภาคกลาง และ
ภาคกลางเปนเขตที่มีจำนวนประชากรหนาแนน มากเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ [3] จึงทำใหผูวิจัยเห็นวาภาคกลางเปนพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุนัขมากที่สุด
อยางไรก็ตาม การเลือกอาหารเปนขั้นตอนทีผ่ ูเลี้ยงจะตองเลือกอาหารที่มคี วามเหมาะสมกับสุนัขในแตละชวงวัย เพราะระดับ
คุณภาพของอาหาร จะสงผลดีตอสุขภาพและการแสดงออกทางพันธุกรรม รวมถึงการมีชีวิตที่ยืนยาว [1] นอกจากนี้ โภชนาการ
ยังมีสวนสำคัญสำหรับการประกอบการรักษาโรคตางๆ ถารางกายปราศจากโภชนาการที่ถูกตองและเหมาะสมแลว จะไมสามารถ
สรางหรือซอมแซมอวัยวะตางๆที่สำคัญได โดยอาหารระดับพรีเมี่ยม เปนอาหารที่มีวัตถุดิบคุณภาพเทียบเทากับเนื้อสัตวที่ใชผลิต
อาหารสำหรับมนุษย ผานการวิจัยพัฒนาสูตรอาหาร มีการรับรองจากกรมปศุสัตวและหนวยงานจากตางประเทศ เชน AAFCO
(Association of American Feed Control Officials) โดยจะมีราคาสูงกวาอาหารสุนัขระดับสแตนดารด หรือเกรดทั่วไป เพราะ
จะใชวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพมากกวา สวนใหญเปนแหลงโปรตีนที่มาจากเนือ้ สัตว สัดสวนของโปรตีน ไขมัน น้ำมัน เกลือแร
คารโบไฮเดรต และน้ำอยางครบถวน ซึ่งแตกตางกัน โดยอาหารสุนัขระดับสแตนดารดเปนอาหารสุนัขสำเร็จรูปที่ผานการผลิตจาก
โรงงานที่ มี ม าตรฐาน แตคุ ณ ภาพที่ ได รับ จะไม เที ยบเท ากั บ อาหารระดั บ พรีเมี่ ย ม จึ งสงผลลั พ ธที่ เกิ ด กับ ตั วสุ นั ขแตกต างกั น
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ซึ่งในปจจุบันแบรนดที่นิยมอันดับตนๆ ในตลาดอาหารสำเร็จรูปสุนัขระดับพรีเมี่ยม คือ ไอแอม (IAMS), รอยัล คานิน (Royal Canin),
สมารทฮารท โกล (Smart Heart Gold) และ ฮิล (Hill’s)
จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวา ไดสงผลตอธุรกิจอาหารสุนัขและธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัข
นอกจากชนิดเม็ดแลว ยังมีคูแขงอยางอาหารเปยกและที่กำลังเปนที่นิยมในตอนนี้ก็คือการเลี้ยงสุนัขดวยอาหารสดดิบ หรืออาหาร
บาร ฟ (B.A.R.F) นั่ น เอง ในป จ จุ บั น มี เ ลี้ ย งสุ นั ข ด ว ยอาหารบาร ฟ (B.A.R.F) จำนวนมาก หรื อ ที่ ย อ มาจาก Biologically
Appropriate Raw คือการใหสุนัขกลับสูการกินแบบธรรมชาติ เหมือนกอนที่จะมาเปนสัตวเลี้ยง โดยมีสวนประกอบ อาทิเชน เนื้อสด
ตับสด ลิ้นวัว ไขดิบ รวมถึงผักและผลไมสด มีการเสริมวิตามินและน้ำมันมะกอก โดยสวนผสมนั้นจะไมผานกระบวนการบดละเอียด
ซึ่งสวนผสมจะมีสูตรแตกตางกันไป มีความนากินมากกวาอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดที่มีสว นประกอบของน้ำนอย สงผลใหมีความนากินต่ำ
ทั้งนี้ ไดมีการพิสูจนแลววา การรับประทานอาหารบารฟ (B.A.R.F) ชวยใหสุนัขมีการเจริญเติบโตไดดีกวา ขับถายสมบูรณ อุจจาระไมมี
กลิ่นเหม็น และขนสวยกวาสุนขั ที่ไดรับอาหารที่ผานกระบวนการปรุงสุก อีกทั้งสามารถยอยงายกวาอีกดวย [4]
และในปจจุบันมีความนิยมจำหนายอาหารอาหารบารฟ (B.A.R.F) ควบคูกับการทำธุรกิจคาเฟสุนัข ซึ่งเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม
ในตลาดจำนวนมาก ซึ่งไดรับความนิยมและมีเปาหมายขยายตัว เพื่อตอบรับความตองการของผูบริโภค [5] โดยอาหารที่มีการ
วางขายนั้น ไดคัดสรรสวนผสมจากเนื้อสัตวราคาสูงและมีคุณภาพดีเยี่ยม แตกตางกันที่เอาเนื้อสดมาปนผสมผักผลไม เสริมวิตามิน
ซึ่งงายตอการรับประทาน และหอบรรจุภัณฑสำเร็จรูปอยางดี ทำการแชแข็ง โดยสามารถเก็บไดนาน และมีขายหนารานตลอดทุกวัน
บางธุรกิจมีการผลิตขายเองที่บาน และเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ไมแตงสีไมแตงกลิ่น ปราศจากโซเดียม ไมมีวัตถุกันเสีย พรอมทั้ง
บริการสงถึงมือผูบริโภค ซึ่งสงผลใหไดรับความสนใจจากผูบริโภคและเปนธุรกิจที่กำลังเติบโตอยางมาก [6] เปนทางเลือกที่เหมาะกับ
ความตองการของแตละบุคคล รวมถึงเปนทางออกใหกับผูบริโภคที่พบปญหาสุนัขที่เลี้ยงเกิดการเบื่ออาหาร หรือกินยาก ทำใหตอง
สรางแรงจูงใจ โดยหัน มาเลือกอาหารที่ มีกลิ่นหอม อรอย รูปรางนาทาน และไดรับสารอาหารครบถวนมากกวาอาหารสุนั ข
สำเร็จรูป [7] ผูวิจัยจึงคิดวาอาจทำใหเกิดการแขงขันกับธุรกิจอาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมได
อีกทั้งทิศทางตลาดอาหารสุนัขของโลก ไดมีการขยายตัวอยางโดดเดนเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 70 เมื่อเทียบกับอาหาร
สุนัขสำเร็จรูประดับแสตนดารดและระดับลาง [8] โดยมีการขยายตัวสูงสุดในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาถึง 18,800 ลานดอลลารสหรัฐ
หรือ 565,748,163,850 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.5 และมีความคงที่จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ จากทิศทางตลาดอาหารสุนัข
สำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม มีสวนแบงทางการตลาดนำหนาอาหารสุนัขสำเร็จรูประดับอื่นๆ โดยผูนำตลาด 2 อันดับแรก ที่มีสวนแบงทาง
การตลาดมากกวา รอยละ 80 คือ สมารทฮารท โกล และไอแอม อันดับที่ 3 คือรอยัล คานิน และแบรนดอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตาง
กันไมมากนัก โดยโครงสรางตลาดและอุตสาหกรรมอาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมในประเทศไทย จัดอยูในรูปแบบผูขายนอยราย
[11] มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น สามารถทดแทนกั น ได แต ล ะองค ก รจึ ง มี ก ารพั ฒ นาสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า อยู เ สมอ
โดยแขงขันกันทางดานคุณภาพ พรอมกับพัฒนาผลิตภัณฑในแนวทางที่ตอบรับกับพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบริโภค [8] สวนปจจัยการแขงขันในดานราคานั้นไมตางกันมาก หากมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายหรือลดราคาของแบรนด
คูแขงอีกแบรนดมักจะทำตามเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดไว ในดานของกลยุทธการขายนั้น เนนการแขงขันในดานจำนวนชอง
ทางการจัดจำหนายและโปรโมชั่นอยูเสมอ จึงเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของสินคาเกิดใหม [9] แมแตในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่มี
โรคระบาดโควิด-19 ตลาดอาหารสัตวเลี้ยงเริ่มมีแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากสัตวเลี้ยงมีความจำเปนตองบริโภคอาหาร
เชนเดียวกับมนุษย ทำใหมีการซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสำรองไวเชนเดียวกับสินคาที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย
ทั้งนี้จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาในเรื่องของป จจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนั ขสำเร็จรูประดั บพรีเมี่ยม
ของผู บ ริ โภคในเขตภาคกลาง โดยจากการศึ ก ษาค น คว าข อ มู ล เขตภาคกลางมี จ ำนวนประชากรหนาแน น เป น อั น ดั บ ต น
ของประเทศไทย พรอมทั้งมีขอมูลจำนวนการลงทะเบียนสุนัขมากที่สุด และเปนเขตที่ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดอยางทั่วถึง
โดยทำการศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค วามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมหรือไม ซึ่งผลในการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหผูประกอบธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงในปจจุบัน หรือผูที่กำลังคิดที่จะ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงในอนาคต เขาใจถึงพฤติกรรมและทราบถึงความตองการของผูบริโภคที่แทจริง เพื่อนำผลการวิจัย
มาเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ พรอมทั้งสรางสรรคกลยุทธใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ของผูบริโภคในภาคกลาง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ของผูบริโภคในภาคกลาง
โดยจำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดโดยจำแนกตามพฤติกรรมของผูบริโภค

3. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ป จจัยด านพฤติก รรมของผู บริโภคที่ แตกต างกัน มีป จจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้อ อาหารสุนั ข
สำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางที่แตกตางกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมีย่ ม และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทีม่ ีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
4.1 ประชากรในการวิจัย
คือ กลุมผูที่เลี้ยงสุนัขและผูที่เคยซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมในเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ที่มีสัดสวนของ
จำนวนสุนัขมากที่สุ ด จากจำนวนสุนั ขทั้งหมดในเขตภาคกลาง ได แก กรุงเทพมหานคร เพชรบู รณ นครสวรรค กำแพงเพชร
อุทัยธานี สุโขทัย สุพรรณบุรี ลพบุรี นครนายก และปทุมธานี จำนวน 396 ตัวอยาง อีกทั้งแบรนดที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆ
ในตลาดอาหารสำเร็จรูปสุนัขระดับพรีเมี่ยม คือ ไอแอม (IAMS), รอยัล คานิน (Royal Canin), สมารทฮารท โกล (Smart Heart Gold)
และ ฮิล (Hill’s) จึงเปนสาเหตุที่ผูวิจัยนำมาศึกษาในครั้งนี้
4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ
- ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ
- ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ ไดแก ตราของอาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม สาเหตุที่เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยม บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร สถานที่เลือก
ซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ความถี่ในการซื้อตอเดือน คาใชจายในการซื้อตอครั้ง
ตัวแปรตาม คือ สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

5. วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรที่ ใช ในการวิจั ย ครั้งนี้ คื อ ผู ที่ เคยซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็จ รูป ระดั บ พรี เมี่ ย มแบรนด ไอแอม (IAMS), รอยั ล คานิ น
(Royal Canin), สมารทฮารท โกล (Smart Heart Gold) และฮิล (Hill’s) ในภาคกลางซึ่งไมทราบจำนวนที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัย
จึงคำนวณโดยใชสูตรของคอแครน [10] และไดกำหนดคาความเชื่อมั่น 95 % ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5%
ไดขนาดตัวอยางจำนวน 396 ตั วอยาง เนื่องจากต องการศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร และป จจัยดานพฤติ กรรมของ
ผูบริโภค ซึ่งมีจำนวนประชากรอยูเปนจำนวนมาก จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling)
โดยทำการกำหนดสัดสวนและจำนวนของประชากรที่มีคุณสมบัติที่ตองการจะเก็บขอมูล จากนั้นรวบรวมขอมูลจากตัวอยางใหได
ตามจำนวนที่กำหนดไวในแตละกลุม โดยประชากร คือกลุมประชากรในจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ที่มีสัดสวนของ
จำนวนสุนัขมากที่สุด จากจำนวนสุนัขทั้งหมดในเขตภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ นครสวรรค กำแพงเพชร
อุทัยธานี สุโขทัย สุพรรณบุรี ลพบุรี นครนายก และปทุมธานี โดยแบงกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล แสดงในตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล
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จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ
นครสวรรค
กำแพงเพชร
อุทัยธานี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ปทุมธานี

จำนวนสุนัข (ตัว)
430,000
88,027
60,609
53,637
50,508
36,036
34,119
29,161
21,372
19,798

รอยละ
52.87
10.82
7.45
6.60
6.21
4.43
4.20
3.59
2.63
2.43

จำนวนกลุมตัวอยาง
209
42
29
26
24
17
16
14
10
9

จากตารางขางตน มีจำนวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 396 ตัวอยาง โดยการขออนุญาตและขอความรวมมือจากตัวแทนจำหนาย
ในพื้นที่ตางๆ เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคที่มาใชบริการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ณ ที่นั้นๆ ของแตละ
จังหวัด ทั้งนี้ สถานที่ที่ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก รานจำหนายอาหารสัตวเลี้ยง, คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวเลี้ยง และ
รานสะดวกซื้อ โดยการเก็บขอมูลแบบสอบถามแตละสถานที่เทาๆกัน แลวนำมาสรุปวิเคราะห
โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและแบบสอบถามปลายเปด
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนคือ
แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ของผูบริโภคในภาคกลาง
แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ของผูบ ริโภคในภาคกลาง
แบบสอบถามตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ
จากนั้นนำแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสม โดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย โดยนำแบบสอบถามตรวจสอบคา IOC โดยผลการ
วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยของดัชนีความสอดคลอง ไดเทากับ 0.8 ซึ่งมีคาความเที่ยงตรงที่ยอมรับได
และขั้ น ตอนต อ ไป นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) และทำการ Pre Test จำนวน 30 ชุ ด หาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยผูวิจยั ไดใชคาสัมประสิทธิ์ที่มากกวา 0.7 เนื่องจากเปนเกณฑที่ไดรับความนิยมและมีความนาเชื่อถือ [11] ทั้งนี้
ผลทดสอบพบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของแตละดานมีดังนี้ ดานผลิตภัณฑ เทากับ 0.919 ดานราคา เทากับ 0.851
ดานชองทางการจัดจำหนาย เทากับ 0.848 และดานการสงเสริมการตลาด เทากับ 0.790 ซึ่งมากกวา 0.7 ดังนั้น เครื่องมือการ
วิจัยครั้งนี้ จึงมีความเชื่อมั่น และสามารถนำไปใชเพื่อเก็บขอมูลไดจริง
โดยสถิติที่ใชวิเคราะหความแตกตางคือ T-test, One-Way ANOVA และ LSD ดังนี้
1. T-test ใชเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม ณ ที่นี้ ไดแก เพศหญิง และเพศชาย
2. One - Way ANOVA ใชเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน ไดแก อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
3. LSD ใชเพื่อเปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร โดยสุมตัวอยางแตละชุดเปนอิสระตอกัน เพื่อทราบวาเกิด
ความแตกตางมากนอยเพียงใด

6. ผลการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรทแี่ ตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 6.1 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยสวนประสมทางการการตลาด

ปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร
ปจจัยสวนประสมทางการ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
การตลาด
0.336
0.006*
0.029*
0.000**
ดานผลิตภัณฑ
0.615
0.040*
0.442
0.000**
ดานราคา
0.925
0.102
0.161
0.001**
ดานชองทางการจัดจำหนาย
0.335
0.285
0.414
0.054
ดานการสงเสริมการตลาด
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อาชีพ
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
0.000**
0.001*
0.108
0.040*

จากตารางที่ 6.1 การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยสวนประสมทางการการตลาด
ไดดังนี้
เพศ พบวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
อายุ พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ และดานราคา สวนดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางไม
แตกตางกัน
สถานภาพ พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางไม
แตกตางกัน
ระดับการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับ
พรีเมี่ยมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประกอบดวย ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา และดานชองทางการจัด
จำหนาย สวนดานดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของ
ผูบริโภคในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน
อาชีพ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด สวนดาน
ผลิตภัณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดานชองทางการจัดจำหนาย มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางที่แตกตางกัน
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคกับปจจัยสวนประสมทางการการตลาด
ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบ ริโภค
การเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยม
สาเหตุที่เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยม
บุคคลที่มีสว นรวมในการตัดสินใจซื้อ
อาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม

ดานผลิตภัณฑ
0.001*

ปจจัยสวนประสมทางการการตลาด
ดานราคา
ดานชองทางการจัด
จำหนาย
0.001*
0.033*

ดานการสงเสริมการตลาด
0.061*

0.015*

0.300

0.321

0.125

0.002**

0.001**

0.003**

0.003**
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ตารางที่ 6.2 (ตอ)
ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยสวนประสมทางการการตลาด
ดานราคา
ดานชองทางการจัด
จำหนาย
0.000**
0.000**
0.002**
0.006**

แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร
0.000**
สถานที่เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
0.000**
ระดับพรีเมี่ยม
ความถี่ในการซื้อตอเดือน
0.000**
0.004**
คาใชจายในการซื้อตอครัง้
0.001**
0.071
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.011**
0.583

ดานการสงเสริมการตลาด
0.008**
0.001**
0.083
0.232

จากตารางที่ 6.2 วิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคกับปจจัยสวนประสมทางการการตลาด ไดดังนี้
แบรนดที่เลือกซื้อเปนประจำ พบวา ผูบริโภคที่มีการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมตางกัน มีสวนประสมทาง
การตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
สาเหตุที่สำคัญในการเลือกซื้อ พบวา ผูบริโภคที่มีสาเหตุที่เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมตางกัน มีปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ สำหรับดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน
บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ผูบริโภคที่มีบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม
ตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด
แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร พบวา ผูบริโภคที่มีบุคคลที่มีแหลงขอมูลที่ไดรับขาวสารตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
สถานที่เลือกซื้อ พบวา ผูบริโภคที่มีบุคคลที่มีสถานที่เลือกซื้อตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัข
สำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
ความถี่ในการซื้อตอเดือน พบวา ผูบริโภคที่มีบุคคลที่มีความถี่ในการซื้อตอเดือนตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สำหรับดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง พบวา ผูบริโภคที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้อ
อาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ สำหรับดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัยพบวา ผูที่เลี้ยงสุนัขและผูที่เคยซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ในเขตภาคกลาง ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 396 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.30 อายุมากกวา 35 – 45 ป คิดเปนรอยละ 32.60 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.90 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 43.40 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.80 และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.30
ผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็ จ รูป ระดั บ พรี เมี่ ย มของผู บ ริโภคในภาคกลาง พบว า
กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อสมารทฮารท โกล (Smart Heart Gold) จำนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 40.20 เนื่องจากเพื่อการเจริญเติบโต
และสมบูรณของรางกาย จำนวน 218 คน คิดเปนรอยละ 55.10 บุคคลรอบขาง เชน ครอบครัว เพื่อน คือ บุคคลที่มีสวนรวมในการ

นนทกร กองแสงศรี และ ผศ.ดร.อภิวรรตน กรมเมือง 34
วารสารบริหารธุรกิจปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.60 สวนใหญไดรับขาวสารจากแหลงเว็บไซต/
สื่อสังคมออนไลน จำนวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.80 เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมจากรานสินคาสัตวเลี้ยง/
เพ็ ท ช็ อ ปเป น ประจำ จำนวน 192 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48.50 กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็ จ รู ป ระดั บ
พรีเมี่ยม 1 ครั้ง/เดือน จำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.50 และคาใชจายโดยเฉลี่ยมากกวา 1,000 – 2,000 บาทตอครั้ง 142 คน
คิดเปนรอยละ 35.80
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของ
ผูบริโภคในภาคกลาง พบวา ผูบริโภคใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคใหความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงที่สุดไปยังต่ำที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด
และต่ำที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจำหนาย ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43
ลำดับที่ 2 ดานราคา พบวา ผูบริโภคใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45
ลำดับที่ 3 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49
ลำดับที่ 4 ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ผูบริโภคใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจำหนาย โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49

7. อภิปรายผล

ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมไมแตกตางกัน เนื่องดวย
ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสำเร็จรูปอยูในระดับพรีเมี่ยม ทำใหผูบริโภคที่จัดอยูในกลุมที่เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม
เปนไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 45 ป เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ กลุมอายุมากกวา 35 – 45 ป
กลุม อายุมากกวา 25 – 35 ป และกลุมอายุนอยกวาหรือเทากับ 25 ป ตามลำดับ อาจเปนเพราะวา กลุมผูบริโภคที่มีอายุมากกวา
45 ป อาจใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับราคาของผลิตภัณฑ รวมถึงปริมาณสินคา มีความ
เหมาะสมกับราคา การเปรียบเทียบถึงหลายๆ องคประกอบ เชน การไดรับมาตรฐาน ISO9001, GMP และ HACCP ลักษณะของ
เม็ดอาหารมีขนาดที่เหมาะสมกับสุนัขแตละชวงวัย มีรูปลักษณที่ นาทาน เชน สีสันที่บงบอกวาประกอบดวยเนื้อสัตวและผัก
เปนตน ซึ่งกลุมผูบริโภคอายุมากกวา 35 – 45 ป มากกวา 25 – 35 ป และนอยกวาหรือเทากับ 25 ป อาจยังใหความสำคัญกับ
ผลิตภัณฑและราคาไดไมมากเทากับกลุมผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 45 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวรสสุคนธ ชมพันธ
[12] ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด อาจเปน
เพราะผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด ทำใหมีปจจัยในการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมไดดีกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ
สมรส ซึ่งสถานภาพสมรส อาจทำใหคูสมรสมีความคิดเห็นที่แตกตาง จึงสงผลทำใหการเลือกซื้อในแตละครั้งนั้นเปนไปไดยาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตรีรัตน อรอมรรัตน [13] ทำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูประดับ
พรีเมี่ยม ผลการศึกษาพบวา สถานภาพที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหาร
แมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การศึกษา
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ระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี และต่ ำ กว า ปริ ญ ญาตรี ตามลำดั บ อาจเป น เพราะว า ผู บ ริ โภคที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ใหความสำคัญ กับการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมมากกวา ไมวาจะเปนดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคกลุมนี้จะมีการเปรียบเทียบถึงความแตกตางของคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา
และความคุมคาที่ไดรับจากชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาดอยางสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาว
รสสุคนธ ชมพันธ [12] ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว เปนกลุมที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเปนเพราะ ใหความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงสัตวมากกวาผูบริโภคกลุมอื่น ๆ จึงทำใหเพราะวาผูบริโภคที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
ระดับพรีเมี่ยมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตรีรัตน อรอมรรัตน [13] ทำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
อาหารแมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ผลการศึกษาพบวา อาชีพที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีสวนประสมทางการตลาดในการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอาจเปนเพราะ
มีกำลังทรัพยในการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมมากกวากลุมอืน่ ๆ จึงทำใหกลุมเหลานี้ยังขาดทุนทรัพยในการเลือก
ซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็ จ รู ป ระดั บ พรี เมี่ ย ม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อธิ ป พวงดี และ พั ช ร ห ทั ย จารุ ท วี ผ ลนุ กู ล [14]
ได ท ำการศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็ จ รู ป ของผู เลี้ ย งสุ นั ข ในเขตจั งหวั ด ปทุ ม ธานี
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก รายได สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป ของผูเลี้ยงสุนัข
ในเขตจังหวัดปทุมธานี

8. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุมากกวา 35 – 45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
30,000 บาท และมีสถานภาพโสด
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมของผูบริโภคในภาคกลาง พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเลือกซื้อสมารทฮารท โกล (Smart Heart Gold) เนื่องจากเพื่อการเจริญเติบโตและสมบูรณของรางกาย บุคคลรอบขาง
เชน ครอบครัว เพื่อน คือ บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม สวนใหญไดรับขาวสารจาก
แหลงเว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน เลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยมจากรานสินคาสัตวเลี้ยง/เพ็ทช็อปเปนประจำ กลุมตัวอยาง
สวนใหญซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม 1 ครั้ง/เดือน และคาใชจายโดยเฉลี่ยมากกวา 1,000 – 2,000 บาทตอครั้ง
ผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส วนประสมทางการตลาด ที่ ส งผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสุ นั ข สำเร็ จ รู ป ระดั บ
พรีเมี่ยมของผูบริโภคในภาคกลาง พบวา ผูบริโภคใหระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สดุ ทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไปยังต่ำที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และต่ำที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจำหนาย ตามลำดับ

9. ขอเสนอแนะ

ทางธุรกิจที่ผลิตอาหารสุนัขสำเร็จรูปในระดับพรีเมี่ยม ควรมีการเจาะกลุมผูบริโภคที่เลี้ยงสัตวในกลุมนี้ใหมากขึ้นกวาเดิม
มีการทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภคกลุมนี้ใหไดมากที่สุด และปรับรูปแบบกลยุทธ
ทางการตลาดใหครอบคลุมถึงผูบริโภคที่เลี้ยงสัตวในกลุมอื่นๆดวย ไมวาจะเปนการปรับลดราคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
เพิ่มชองทางการจัดจำหนายที่มากขึ้นรวมถึงโปรโมชั่น เพื่อเปนการกระตุน เพิ่มยอดขาย และกระจายผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึง

นนทกร กองแสงศรี และ ผศ.ดร.อภิวรรตน กรมเมือง 36
วารสารบริหารธุรกิจปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ดานของผลิตภัณฑควรมีการคิดคนพัฒนาสูตรอาหารใหเพิ่มคุณคาและแตกตางจากสูตรเดิมอยูเสมอ ชวยฟนฟูรางกายสุนัข
พัฒนาระบบกลามเนื้อและโครงสราง โดยใหผูบริโภคนั้นเห็นผลลัพธโดยเร็วและชัดเจนที่สุด
ธุรกิจควรพิจารณาใหความสำคัญเกี่ยวกับการโฆษณาผานชองทางโทรทัศน/วิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ โดยใหขอมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน
และกระชับ มีการรีวิวผลลัพธจากผูใชจริงหรือสัตวแพทยที่มากราย โดยผูบ ริโภคสามารถพบเห็นการโฆษณาไดงายเมื่อ เป ด
โทรทัศนหรือวิทยุ เพราะเมื่อมีการพบเห็นบอยครั้ง จะสงผลใหเกิดความสนใจ จดจำชื่อแบรนด และอาจตองการที่จะติดตามเพื่อ
ซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น
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