
ง 

55601713: สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ: ความเต็มใจจาย / การรวมตัวผลิตขององคกรธุรกิจ / อาหารสุนัขสําเร็จรูป 
 พรวิภา รอดราษฎร: กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัข
สําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: อ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก.    
107 หนา. 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจ
จายของผูบริโภค ตลอดจนราคาที่มีความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิธีการดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ 
ผูบริโภคที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่รวบรวม
ไดทั้งหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และไค-สแควร 

ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มากที่สุด 
โดยยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช คือ ยี่หอเพดดีกรี ความถี่ในการซ้ือแตละครั้ง สวนใหญซื้อเดือนละ 
1 ครั้ง โดยปริมาณอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อในแตละครั้ง สวนใหญครั้งละ 501 - 3,000 กรัม และมี
คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน สวนใหญ คือ 401 - 800 บาท  

สําหรับราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย สามารถแบงไดเปนระดับ
ตามคุณภาพอาหาร ไดแก ระดับราคาประหยัด กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉล่ียคือ 41.85 บาท
ตอกิโลกรัม ระดับมาตรฐาน กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉล่ียคือ 69.72 บาทตอกิโลกรัม และ
ระดับพรีเมียม กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉล่ียคือ 189.47 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้ พฤติกรรม        
การซ้ือที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานราคาของอาหารสุนัข
สําเร็จรูป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยใหเหตุผลวา เชื่อมั่น
ในคุณภาพ รองลงมาคือ สุนัขชอบ และสุดทายคือ มั่นใจในชื่อเสียง ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูป      
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลตอ 
ความเต็มใจจาย อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งและคาใชจายเฉล่ีย
ที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน มีอิทธิพลตอ ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ในขณะที่ 
ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช และ ความถ่ีในการซ้ือไมมีอิทธิพลตอ
ความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูป อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
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The purposes of this research was to study on the willingness to pay for 
instant dog food in Bangkok and the consumers’ opinions in were unstable cost of 
instant dog food. The methodology are descriptive research. The sample of 
population is the 400 consumers who bought the instant dog food in Bangkok with 
nonprobability sampling and using questionnaire. The collected data was calculated 
with computer program. The statistic consists of percentage, average and q-square. 

The research found that many of sampling group used instant dry dog 
food. However, the instant dog food branded Pedigree is bought mostly once a 
month. The quantity of the instant dog food is 501-3000 g. The expense of the 
instant dog food is 401 - 800 baht per month. 

The cost of instant dog food for willingness to pay was divided to quality 
level such as economical price is 41.85 baht per kilogram, standard price is 69.72 
baht per kilogram and premium price is 189.47 baht per kilogram. However, the 
consumers’ opinions in unstable instant dog food revealed that the sampling group 
decides to buy the instant dog food because its quality, preference and brand 
subsequently. The factors in decision and willingness to pay for instant dog food for 
consumers in Bangkok implied on statistic at .05 are the purchasing quantity and 
expense on the instant dog food per a month. While as the kind of instant dog food, 
dog food’s brand and the purchasing frequency aren’t related with the willingness to 
pay implied on statistic at .05 
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 การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารยดร. ธีระวัฒน 
จันทึก อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ พรอมทั้ง
ตรวจทานแกไขขอบกพรองและเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ และกราบ
ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาและความกรุณาใหคําแนะนําเพ่ิมเติมในการแกไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ 
 ขาพเจาขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูให
ความรู ความชวยเหลือ และใหคําแนะนํา ทุกทานที่ขาพเจามิอาจกลาวนามไดหมด ณ ที่นี้ จนกระทั่ง
ผูวิจัยสามารถนําเอาความรูทางการวิจัยที่ถูกตอง มาปรับปรุงการวิจัยจนเสร็จลุลวงดวยดี  รวมท้ัง
ครอบครัวของขาพเจา คนรอบขางที่คอยใหกําลังใจและความชวยเหลือดวยความเต็มใจตลอด
ระยะเวลาการทําวิจัย และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา        
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุนที่ 6 (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคนสําหรับมิตรภาพที่ดี
เสมอมา ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 สุดทายนี้ คุณความดีและสารประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยเฉพาะเร่ืองฉบับนี้ ขาพเจา  
ขอมอบใหกับ บิดา มารดา ครอบครัวของขาพเจา และคณาจารยทุกทานที่ไดมอบวิชาความรูและ
อบรมส่ังสอนขาพเจา หากมีขอผิดพลาดประการใด ขาพเจาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว 


