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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาถงึปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการ

ซือ้อาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใชแ้นวคิดส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  

จากกลุ่มตัวอย่างที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จํานวน 300 ราย วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 

20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน เลี้ยงสุนัขจํานวน 1 – 5 ตัว โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงสุนัข 501 – 1,000 บาทต่อ

เดือน เลี้ยงสุนัข เพราะรักสุนัข และเลือกใช้อาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงสุนัข เพราะความสะดวก และสามารถหาซื้อง่าย 

โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเลี้ยงสุนัขโดยใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดแห้ง หรือชนิดเม็ด ใช้เลี้ยงมาเป็นระยะเวลามากกว่า 

6 ป ีซือ้อาหารสุนัขสําเร็จรูป 1 – 2 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป 501 – 1,000 บาทต่อเดือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลของอาหารสุนัขสําเร็จรูปจากโทรทัศน์ และซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มียี่ห้อเหมาะสมกับ

ราคา โดยซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่ห้อเพดดีกรีบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 1 กิโลกรัม และซื้อ

จากร้านจําหน่ายที่มีความสะดวกต่อการเดินทาง 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในระดับมาก 

โดยด้านที่มีผลต่อการซื้อมากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสม

การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของ

กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนที่แตกต่างกัน พบว่า  

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มคีา่เฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 

ABSTRACT 

The independent study “Marketing Mix Affecting Dog Raisers Towards Purchasing Processed Dog Food in 

Mueang Mae Hong Son District”  aimed to investigate the marketing mix affecting dog raisers towards purchasing 

processed dog food in Mueang Mae Hong Son District.  The study employed the marketing mix theory consisting of 

Product, Price, Place, and Promotion.  A survey questionnaire was used to collect data from 300 samples. In terms of 

data analysis, both descriptive statistical analysis, including frequency, mean and percentage, and inferential statistical 

analysis, one-way analysis of variance (ANOVA), were utilized.  

It was found that the majority of the questionnaire respondents were female company employees, aged 

between 20 and 29 with an average income of 20,001 –  25,000 Baht per month, had 1 –  5 dogs, and spent 501 – 

1,000 Baht per month on raising the dog.  In addition, they raised dogs because they were dog lovers and chose 

processed dog food for their dogs because it was convenient.  Most of them have used dried processed dog food for 

more than 6 years. They also purchased the dog food 1 – 2 times per month and spent 501 – 1,000 Baht per month 

on dog food.  Moreover, the respondents learned about the processed dog food from television and bought the food 

because of the brands and price.  The most popular brand was Pedigree and the most popular size was a 1 kg pack. 

They also reported that they bought the food from the stores with the most convenient transportation. 

The data also revealed that the marketing mix affected the dog raisers towards purchasing processed dog 

food in Mueang Mae Hong Son District at a high level, especially, Price, Product, Place, and Promotion factors, 

respectively. Furthermore, from the one-way analysis of variance of the marketing mix factors affecting the dog raisers 

towards purchasing processed the dog food from more than two different groups, it was found that there were 

differences among the respondents with different salary in terms of Product, Price, and Place factors; however, there 

was no difference in terms of Promotion factor.  The results from the one-way analysis of variance also indicated that 

there were differences among the respondents with different monthly cost of purchasing the dog food in terms of 

Product factor; however, there was no difference in terms of Price, Place and Promotion factors. 
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บทนํา 

 ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่เลี้ยงสุนัขมากที่สุดในโลก และสุนัขก็เป็นสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 ที่คนนิยม

เลี้ยงมากที่สุด (ฐานเศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน์) ซึ่งสุนัขได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซ่ือสัตย์ และรักเจ้าของ ด้วยเหตุนี้สุนัข 

จึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ครองใจผู้เลี้ยงมาเป็นเวลานาน การเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น

กลายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัว การดูแลก็ต่างไปจากเดิมคือจะให้ความสําคัญและใส่ ใจ 

กับผลิตภัณฑ์และบริการของสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกจิสําหรับสัตว์เลี้ยงขยายตัวเพิ่มมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค จะเห็นได้จากร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ของเล่น 

เสื้อผ้าสําหรับสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่บริการสําหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านบริการอาบน้ําตัดขน โรงแรมสําหรับสัตว์เลี้ยง  

และคลินิก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของอาหารสัตว์ที่มีการแข่งขันทางการค้าที่สูง ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้หลากหลายรูปแบบ 

เน่ืองจากผู้เลี้ยงได้ให้ความสําคัญต่อโภชนาการของอาหารสุนัขเพิ่มมากข้ึน ทําให้อาหารสัตว์สําเร็จรูป 

เป็นทางเลือกหนึ่งที่ ได้ รับความนิยม และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเ น่ือง ซึ่งมี มูลค่าสูงถึง 6,600 ล้านบาท  

และยังสามารถเตบิโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ต่อปี (โพสิชันนิ่ง, 2557: ออนไลน์) แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็

ไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยง โดยในช่วงที่เศรษฐกิจดีจะเติบโตเกิน  

20-25% และในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจประเภทนี้ก็ยังเติบโตในระดับ 15% ขึ้นไป (ฐานเศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน)์ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉพาะเขตอําเภอเมืองมีพื้นที่  2,475 ตารางกิโลเมตร (สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2557: 

ออนไลน์) และในเขตอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีร้านค้าที่จําหน่ายอาหารสัตว์ทั้งสิ้น 19 ร้าน (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

แม่ฮ่องสอน, 2555: ออนไลน์)  ด้วยเหตุผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

จําหน่ายแบบขายส่ง และขายปลีกเพิ่มข้ึน จงึทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

จากสภาพตลาดและการแข่งขันดังกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยใน

การเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขว่าเลือกซื้อสนิค้าจากปัจจัยใด ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ และใช้ในการดําเนินการปรับปรุงทางด้านกลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง  

และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสุนัขได้อย่างเหมาะสม 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 ทฤษฏีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือหรือปัจจัยการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ใช้เพ่ือให้ธุรกิจสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์การตลาดที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2543) 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า หรือบริการที่นําเสนอขาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ     

และความจําเป็นของผู้บริโภค สิ่งสําคัญของผลิตภัณฑ์ คือ ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นตาม

วัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทผลิตภัณฑ์บริโภค หมายถึง 

สินค้า หรือบริการที่ผู้บริโภคซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือครอบครัว ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ และผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ ประเภทที่สองคือ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง สินค้า หรือบริการที่ผู้บริโภคซื้อเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการผลิต  

ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบ วัสดุ และชิ้นส่วนประกอบ สิ่งติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง และบริการ  

2. ด้านราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการ เงินเป็นตัวกลางในการ

แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเนื่องจากว่าแต่ละธุรกิจมี

วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา ที่แตกต่างกัน อาจจะเพื่อมุ่งกําไร มุ่งยอดขาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน จึงทําให้กลยุทธ์

ในการตั้งราคามีหลายกลยุทธ์  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ระบบทางการตลาดที่ช่วยในเร่ืองของการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยัง

ผู้บริโภค ช่องทางการจัดจําหน่ายมี 2 ประเภท ได้แก ่ช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรง คือ การจัดจําหน่ายที่ผลติภัณฑ์ถูก

ส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง และช่องทางการจัดจําหน่ายทางอ้อม คือ การจัดจําหน่ายที่ผลิตภัณฑ์ถูก

ส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยผ่านคนกลาง ซึ่งคนกลางจะมีกี่ระดับขึ้นอยูก่ับการเข้าถึงของผลิตภัณฑ ์โดยปกติจํานวนคน

กลางมักใชเ้ป็นระดับคา้สง่ และระดับค้าปลีก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรใช้เพ่ือแจ้งข่าวสาร จูงใจ เพื่อสร้าง

ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือองค์กรให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการส่ือสาร

ระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ กลยุทธ์ผลัก (Push 

strategy) หมายถงึ ผู้ผลติใช้การส่งเสริมการตลาดไปยังคนกลางเพื่อจูงใจคนกลางให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ และคนกลางก็

ใช้การส่งเสริมการตลาดไปยังผู้บริโภคอีกขั้นหนึ่ง    และกลยุทธ์ดึง (Pull strategy) หมายถึง การส่งเสริมการตลาดที่ผู้ผลิต

ใช้ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งข้ามช่องทางจัดจําหน่ายโดยคนกลาง เม่ือผู้บริโภคมีความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ก็เป็นการ

กระตุ้นคนกลางให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลติ 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย 

ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

รวมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน 
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2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

มีขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่ รวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จัดทําและ

นําเสนอรายงาน 

3. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทําให้ไม่สามารถทราบจํานวน

ประชากรเป้าหมายได้อย่างแน่นอน และเนื่องจากกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษาเป็นกลุ่มคนในระดับท้องถิ่น จึงได้กําหนด

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน โดยใช้วิธีการกําหนดตัวอย่างจากตารางของ Seymour Sudman (Sudman, 1976 อ้างใน 

กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551)  

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 สว่น  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย  

และจาํนวนสุนัข วัตถุประสงค์การเลี้ยงสุนัข 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการซื้อหารสุนัขสําเร็จรูป 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเห็น และข้อเสนอแนะต่อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้ออาหารสุนัข

สําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 300 ราย สามารถแบ่งข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์โดยการแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 สว่น 

ดังต่อไปนี้นี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน เลี้ยงสุนัขจํานวน 1 – 5 ตัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัข  

501 – 1,000 บาทต่อเดือน เลี้ยงสุนัข เพราะรักสุนัข และเลือกใช้อาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงสุนัข เพราะความสะดวก  

และสามารถหาซ้ือง่าย 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป 

 จากการศึกษาพบว่า โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเลี้ยงสุนัขโดยใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดแห้ง หรือชนิดเม็ด  

ใช้เลี้ยงมาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป 1 – 2 คร้ังต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัข

สําเร็จรูป 501 – 1,000 บาทต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลของอาหารสุนัขสําเร็จรูปจากโทรทัศน์  

และซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มียี่ห้อเหมาะสมกับราคา โดยซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่ห้อเพดดีกรีบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่

ซือ้อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 1 กโิลกรัม และซ้ือจากร้านจําหน่ายที่มีความสะดวกต่อการเดินทาง 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจําหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด มผีลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในระดับมาก 

 3.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปมากที่สุดเป็นลําดับแรก 

รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 3.2 ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปมากที่สุด 5 ลําดับแรก  

ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 

ความสะดวกไปยังสถานที่จําหน่าย และการระบุรายละเอยีดของวันผลติ และวันหมดอายุ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยจําแนกตามข้อมูลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่าย

ในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือน 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในภาพรวมของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการ 

จัดจําหน่าย มีผลต่อการซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการซื้อที่ไม่

แตกต่างกัน 

และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือน พบว่า ส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด มคีา่ผลตอ่การซือ้ที่ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเห็น และข้อเสนอแนะต่อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้เลี้ยงสุนัขในการซื้อ

อาหารสุนัขสําเร็จรูป ในอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่มีผลในการซ้ือ

อาหารสุนัขสําเร็จรูปมากที่สุดคือ พนักงานขายสินค้าจะต้องให้คําแนะนํา และคําปรึกษา แก่ลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่เรื่อง

อาหารสุนัขสําเร็จรูปเทา่นัน้ ยังจะต้องสามารถใหค้ําแนะนํา และคําปรึกษาในเร่ืองตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับสุนัขไดอ้กีดว้ย 
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การอภิปรายผลการศึกษา 

ในภาพรวมการศึกษาครั้งนี้พบว่าส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดเป็นอันดับแรก ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปรองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ พรรษยาพร ทวีกุล ( 2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสินใจซื้ออาหาร

สุนัขสําเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ฐายิน ีเอี๊ยบทอง (2550) 

ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในจังหวัดลําพูน ที่ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด ด้านราคา มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รสสุคนธ์ ชม

พันธ์ (2549) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิพล ฉัตรเฉลิมชัย (2546) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม และการใช้

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปเป็นลําดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ อาจเป็นเพราะว่า

ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนสูง ทําให้มีกําลังซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่สูงตามไป

ด้วย และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูปได้หลากหลายมากข้ึน จึงทําให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

ด้านผลิตภัณฑ์   มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปมากที่สุดเป็นลําดับแรก ซึ่งต่างจากการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาใน

เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ําทําใหป้ัจจัยสว่นประสมการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการซื้อเป็นลําดับแรก  

ข้อเสนอแนะ 
  

ด้านผลติภัณฑ์ 

 สําหรับร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ควรเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ 

และมีความหลากหลายให้กับลูกค้า ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท และลูกค้าที่มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือน 501 – 1,000 บาทควรระมัดระวังเร่ืองของลักษณะบรรจุภัณฑ์  

ไม่ให้สินค้ามีรอยฉีกขาย หรือรอยบุบ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าคา้ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนลูกคา้ที่มีค่าใช้จ่ายในการ

ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท และ 1,001 – 2,000 บาท สนใจเร่ืองวันผลิต และวันหมดอายุมาก

ที่สุด ร้านค้าจึงควรตรวจสอบสินค้าอยู่สม่ําเสมอ และควรจัดการสินค้าคงเหลือเพื่อไม่ให้มีสินค้าเก็บไว้นานจนหมดอายุ 

 ด้านราคา 

 สําหรับร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

อาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาทควรเลือกหาสินค้าที่มีราคาถูก แต่มีปริมาณที่มากมาขาย ส่วนกลุ่ม

ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท และกลุ่มลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือน

มากกว่า 1,000 บาท ร้านค้าควรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงมาขาย โดยตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
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 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 สําหรับร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

อาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนมากกว่า 1,000 บาท ควรสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

ไว้วางใจในสินค้า และบริการของร้าน ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท และลูกค้าที่

มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท ควรเพิ่มการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า  

เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือสินค้า  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 สําหรับร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ร้านค้าควรอบรมให้พนักงานขายมี

ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสุนัข และอาหารสุนัขสําเร็จรูป เพื่อที่พนักงานจะใหค้ําแนะนํา และแกไ้ขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุนัขได้

อย่างถูกต้อง ส่วนสําหรับร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน ร้านค้าควรสั่งสินค้าใน

ปริมาณที่ผู้ผลิตกําหนด เพื่อให้ได้สินค้าในราคาถูกลง และสามารถจัดโปรโมช่ันลดราคาให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ สําหรับกลุ่ม

ลูกค้าส่วนใหญ่รายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือน

มากกว่า 500 บาท ร้านค้าควรจัดทําระบบสมาชิก เพื่อให้สิทธิพิเศษกับลูกคา้กลุ่มนี ้นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าที่มคี่าใช้จ่ายใน

การซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท ร้านค้าควรเลือกหาสินค้าที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะควรมีขนาดทดลองซึ่งมีราคาถูกจําหน่ายให้แก่ลูกค้า หรือมีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลองใช ้
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