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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทามกลางภาวะความเปนเมืองทําใหการดํารงชีวิตที่
เรียบงายแตกอนของคนไทย ถูกเปลี่ยนเปนการดํารงชีวิตที่ตองมีการแขงขันเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด 
ทําใหหลายโอกาสในการดํารงชีพมีความเครียด สืบเนื่องจากการภาวะทํางานภายใตแรงกดดันและ
ความเรงรีบสงผลใหมีกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการผอนคลายความเครียดของคนในสังคมเมืองอยาง
กวางขวางซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน การทองเที่ยว การออกกําลังกาย การพักผอนนอนหลับ และการ
เลี้ยงสัตว ฯลฯ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมคลายความเครียดที่ไดรับความนิยมอยางสูงในขณะน้ี คือ การเล้ียง
สัตว โดยจากการสํารวจพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครของศูนยวิจัย
กสิกรไทยพบวา สัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ สุนัข รอยละ 69.9 รองลงมา คือ แมว รอยละ 
26.9 สวนที่เหลือ คือ ปลา นก และสัตวอ่ืนๆ ตามลําดับ (เกียรติศักดิ์ สงศิริศักดิ์, 2548: 1) สาเหตุที่มี
คนสนใจเลี้ยงสุนัขมากเปนอันดับหนึ่งคือ สุนัขมีลักษณะเฉพาะตัวที่นารัก และซื่อสัตย แมกระทั่ง
หลายคนเลือกเล้ียงสุนัขแทนที่จะมีครอบครัวและบุตร อีกทั้งผูสูงอายุที่ตองเหินหางจากลูกหลาน    
ซึ่งแยกออกไปอยูกันเองตามลําพังจะมีการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพ่ือนแกเหงา หรือในบางครอบครัวเลี้ยง
สุนัข เพ่ือปลูกฝงความรับผิดชอบ และชวยใหลูกหลานมีจิตใจท่ีออนโยน จากหลายสาเหตุนี้ สงผลให
สุนัขกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะคนในสังคมเมือง (สุริวิภา วรรณขุนพิลึก , 
2555: 2) 
 ปจจุบันผูเลี่ยงสุนัขสวนใหญเห็นวาสุนัขมิไดเปนเพียงสัตวที่เลี้ยงไวสําหรับเฝาบานเทานั้น 
แตสุนัขเปนสัตวสังคมท่ีมีบทบาทตอสมาชิกในครัวเรือน ความรักความผูกพันของส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ดวยกัน บางครอบครัวสุนัขไดรับการยกสถานะขึ้นเปนสมาชิกสวนหนึ่งของครอบครัวโดยจาก         
การสํารวจประชากรสุนัขที่นับวันจะเพ่ิมขึ้น สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2553 
ศึกษาวา มีสุนัขบานหรือสุนัขที่มีเจาของประมาณ 594,357 ตัว ในเขตกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2553) มีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนสุนัข
และจํานวนผูเลี้ยงสุนัขมากข้ึน ซึ่งสงผลใหสถานที่สาธารณะหลายแหง เปดใหนําสุนัขเขาไปได ทั้งที่
กอนหนานี้ถูกหาม เชน หางสรรพสินคา โรงแรม รานอาหาร เปนตน รวมถึงในสวนสาธารณะ มีผู
เลี้ยงนิยมจูงสุนัขวิ่งออกกําลังกาย แสดงใหเห็นวา การออกกําลังกายไมไดจํากัดแคคนเทานั้น แตเปน
การออกกําลังกายของสุนัขดวย (กัทลี ศรีมณฑล, 2552: 1) 
 จากการท่ีสุนัขไดรับการยอมรับมากน้ีไดหมายรวมไปถึงเรื่องของการใหอาหาร แมวา     
ผูเลี้ยงบางสวนยังนิยมใชอาหารท่ีมาจากการปรุงเอง หรืออาหารท่ีเหลือจากการรับบริโภคของสมาชิก
ในครอบครัวเปนหลัก แตปจจุบันผูเลี้ยงสวนใหญเริ่มเปล่ียนมาเปนอาหารสุนัขสําเร็จรูป ท่ีมีความ
สะดวกสบายท้ังในดานการเก็บรักษาและคุณคาทางโภชนาการท่ีครบถวนมากกวาเนื่องจากความ
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แตกตางกันออกไป เพราะสุนัขแตละชวงวัยมีความตองการอาหารและปริมาณที่เพียงพอแตกตางกัน
ไป ซึ่งนอกเหนือไปจากการที่ผูเลี้ยงจะใสใจในเรื่องการเลี้ยงดูแลว ผูเลี้ยงยังตองพิถีพิถันในการเลือก
อาหารที่ เหมาะสมกับสุนัขของตน เ พ่ือที่สุนัขจะไดรับคุณประโยชนจากอาหารมากที่สุด            
(รัตนรวี ชเลิศเพ็ชร, 2553: 1) 
 จากพฤติกรรมของผูเลี้ยงสุนัขที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ภายใตภาวะเศรษฐกิจกําลัง
ขยายตัว ไดสงผลใหธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะกําลังซื้อของของผูเลี้ยงมากขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสุนัขสําเร็จรูป สังเกตไดจากการขยายชั้นวางจําหนาย
อาหาร ทั้งในซุปเปอรมารเกตตางๆ หรือการเพ่ิมขึ้นของชองทางจําหนายอาหารสุนัขสําเ ร็จรูป ที่เปน
รานขายท่ัวไป (เบญจมาภา กะลัมพะนันท, 2554: 1) โดยมูลคาทางการตลาดของสินคาประเภท
อาหารสุนัขสําเร็จรูป การศึกษาโดยฝายวิจัยความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย พบวา การผลิตอาหารสุนัข
และแมวของไทยในป พ.ศ. 2555 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 34,015 ลานบาท แบงเปนตลาดใน
ประเทศ 8,439 ลานบาท และตลาดสงออก 25,576 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 16.4 จากป พ.ศ. 
2554 ที่มีเพียง 29,233 ลานบาท และคาดวาจะเพ่ิมเปน 38,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2556 และ 
42,050 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ตามลําดับ (ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย , 2556) 
แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจอาหารสุนัขและการปรับเปล่ียนวิธีการเลือกอาหารใหแกสุนัขที่
เหมาะสมมากข้ึน ผลการจากขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมอาหารสัตวเลี้ยงในประเทศไทยน้ี
ไดสรางแรงจูงใจผูประกอบธุรกิจอาหารสุนัขเดิมขยายการงทุนเพ่ิมเติมและดึงดูดให มีนักลงทุนราย
ใหมเขาสูอุตสาหกรรมอาหารสัตวเลี้ยงเพ่ิมข้ึน (นริศรา ชําชื่น, 2551: 1) 
 ปจจุบัน ผูประกอบธุรกิจอาหารสุนัขสําเร็จรูปของประเทศไทยอยูในลักษณะผูผลิตเพ่ือ
จําหนายในประเทศ ผูผลิตเพ่ือการสงออก และผูที่นําเขาอาหารสุนัขสําเร็จรูปจากตางประเทศ โดยใน
สวนของผูผลิตอาหารสุนัขในประเทศไทยน้ันยังจัดอยูภายในตลาดผูขายนอยราย แมวาจะมีการเติบโต
อยางตอเนื่อง แตเพราะวัตถุท่ีใชในการผลิตยังคงมีราคาสูง และยังขาดแคลนกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ 
จึงสงผลใหราคาผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปนั้นยังคงมีราคามีสูงอยู ซึ่ งในระดับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสินคาประเภทอาหารสุนัข ทั้งในรูปแบบของอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) หรือ
แบบเปยก (บรรจุถุงหรือกระปอง) ขนมสําหรับสุนัข รวมทั้งอาหารเสริมสําหรับสุนัข โดยในประเทศ
ไทยน้ันมีผูผลิตและจัดจําหนายรายสําคัญ 5 ราย ประกอบดวย 
 1. บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปตราอัลโป เพอรินา 
และโปรแพลน  
 2. บริษัท มารสเพ็ทแครประเทศไทย จํากัด ผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปตราเพดดีกรี และ 
ซีซา  
 3. เครือเบทาโกร ผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปตรา ด็อกเอ็นจอย พรีโม ริสชี่ บิงโก และ       
เบ็ทเทอร ไดเอท  
 4. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผูผลิตอาหารสุนัขประเภทขนมสุนัข
ตราเจอรไฮ  
 5. บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป ผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปตราเอโปร สมารท 
ฮารท ดร. เลิฟแคร และซี.พี. คลาสสิค  
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 ทั้งนี้ สามารถแบงอาหารสุนัขสําเร็จรูป ตามโครงสรางการจําหนายอาหารสุนัขใน
ประเทศ ป พ.ศ. 2555 จากมูลคารวม 5,950 ลานบาท ไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสรางการจําหนายอาหารสุนัขในประเทศ ป 2555 
ที่มา : ฝายวิจัยความเส่ียงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย. การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง. 
เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www. KTB Convenience Shop /บริการขอมูล/
ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ/Industry Rating Index. 
 
 บริษัทผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปไดพยายามเพ่ิมองคความรู ผลิตภัณฑ การลงทุน     
การแขงขันทางการตลาด โดยผานทางการส่ือสารการตลาดมากขึ้น แตก็ยังคงความมีคุณภาพและ
ราคาที่ผูบริโภคสามารถซื้อได แตอยางไรก็ตามโดยสวนใหญผูเลี้ยงจะซ้ือผลิตภัณฑในตราสินคาที่ตน
เคยทดลองซื้อมาใช เกิดเปนความเชื่อมั่น การนึกถึง และเกิดการซื้อซ้ําอยางตอเนื่องตลอดมา ทั้งนี้
เพราะผูบริโภคมีทัศนคติวา ตราสินคาที่ตนไดตัดสินใจเลือกนั้น มีความสัมพันธกับปจจัยดานการรับรู
ของสุนัขทุกดาน เชน เรื่องสุขภาพแข็งแรงและไมมีโรค เร่ืองผิวหนังและขนมีความเงางาม เร่ือง
สุขภาพจิตดี และอารมณดี รวมถึงราเริง ทั้งนี้เรื่องการขับถายไมมีกลิ่นเหม็น นอกจากน้ียังเชื่อวา        
มีความสัมพันธกับปจจัยดานการเรียนรูของสุนัขทุกดาน เชน อาหารมีใหเลือกเหมาะสมกับวัยและ
พันธุของสุนัขที่ลี้ยง เปนตน โดยเม่ือเกิดทัศนคติที่ดีแลว การเปล่ียนแปลงจึงเกิดขึ้นไดคอนขางยาก     
และกลายเปนความภักดีในท่ีสุด (กัทลี ศรีมณฑล, 2552: 79-80) 
 แตแนวโนมที่ผูบริโภคจะเปล่ียนพฤติกรรมมาใชอาหารสําเร็จรูปของสุนัขสูงขึ้น และ
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจอาหารสุนัขยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหมีผูผลิตรายใหมๆ เขามาแขงขัน
ในตลาดมากข้ึน สิ่งที่ตามมาคือ ผูบริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ทําใหความภักดีในตราสินคาที่กลาว
มาขางตนนั้นอาจลดลง ดังนั้นผูผลิตแตละรายจึงตองพยายามศึกษาพฤติกรรม และปจจัยทางมีผลตอ
การเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขมากข้ึน ซึ่งบริษัทผูประกอบธุรกิจเหลานี้ไดพยายามเพ่ิม  
องคความรู ผลิตภัณฑ การลงทุน การแขงขันทางการตลาด โดยผานทางการสื่อสารการตลาด เพราะ
มีผลตอยอดการจําหนายและการเปนผูนําในตลาดอาหารสุนัขได ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมสวน
ใหญที่เปนงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารสุนัขสําเร็จรูป จะมองเพียงดานปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหาร

เจอรไฮ 25% 

เพดดีกร ี45% 

ด็อกเอ็นจอย 8% 

อัลโป 12% 

อ่ืนๆ 10% 
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สุนัขสําเร็จรูป แตยังไมมีการศึกษาท่ีแสดงถึงราคาที่ผูบริโภคยินดีจะซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป  
โดยเฉพาะอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) ทั้งนี้ เพราะลักษณะอาหารสุนัขสําเร็จรูปใน
รูปแบบดังกลาว  เปนท่ีนิยมของผู เลี้ยงโดยทั่วไป เพราะราคาที่ถูกกวาและความสะดวกใน            
การจัดเตรียม อีกท้ังยังสามารถเก็บไดนานหลายวันกวาอาหารสุนัขแบบเปยก 
 จากปรากฏการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวแปรในแตละตัว เพ่ือวิเคราะห
ถึงความเต็มใจจายของผูบริโภค โดยใชวิธีการประเมินมูลคา ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหทราบราคาที่ผูบริโภค
ยินดีจะซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปมากที่สุด และชวยใหผูประกอบการสามารถนําผลมาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และสามารถตัดสินใจไดวาควรกําหนดราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่เทาไร  ใหมี
ความเหมาะสม ซึ่งในอนาคตผูผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตที่เพียงพอ อาจตัดสินใจรวมตัวกันเพ่ือ
กําหนดราคาแบบคารเทล (กลยุทธราคาแบบคารเทล คือ การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหาร
สุนัขที่มีการตั้งราคาเดียว เพ่ือใชเปนกลยุทธในการกําหนดราคาทางการตลาด จากการวิเคราะห  
ระดับราคาดวยความเต็มใจจายของผูบริโภค) เพ่ือลดการแขงขันดานราคาตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปดานบุคคลและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคอาหารสุนัข
สําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือวิเคราะหระดับผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป สําหรับหาแนวทางการตั้งราคา
แบบคารเทล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเต็มใจจาย พบวา มีหลายปจจัย    
ทีส่งอิทธิพลตอความความเต็มใจของผูบริโภคที่ตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป ดังนั้น กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงไดแสดงอิทธิพลของตัวแปรตางๆ เพ่ือนํามาเปนกลยุทธในการกําหนดราคา    
แบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย ดังภาพที่ 2        
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      ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 2. ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 3. ความถี่ในการซ้ือมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 4. ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 5. คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 
 
 
 

Crosstab 
Chi-square 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขสําเร็จรูป 

แนวทางการต้ังราคาแบบ 
คารเทลของผลิตภัณฑ 
อาหารสุนัขสําเร็จรูป 

ปจจัยดานพฤติกรรม 
- ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
- ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
- ความถี่ในการซ้ือแตละคร้ัง 
- ปริมาณในการซ้ือแตละครั้ง 
- คาใชจายเฉล่ียที่ซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูปตอเดือน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบลักษณะทั่วไปดานบุคคล และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคอาหารสุนัขสําเร็จรูป
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาเปนวิเคราะหการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอไป 
 2. ทราบปจจัยดานพฤติกรรมที่สงผลตอการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป  ของผูบริโภคใน  
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาเปนวิเคราะหความเต็มใจจายผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอไป 
 3. ทราบแนวทางการต้ังราคาของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป เพ่ือนํามาเปนขอมูล
ของผูประกอบการอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ครองสวนแบงรายใหญของตลาด ในกรณีตัดสินใจรวมตัวกัน
กําหนดราคากลาง  
   
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้  
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากร ท่ี ใช ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  ผูบ ริ โภคอาหารสุนัขสํ า เร็จรูปในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบคาประชากรที่แนนอน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูบริ โภคอาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขต
กรุงเทพมหานคร มีสุนัขเปนสัตวเลี้ยง และตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากชองทาง       
การจําหนายตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการคํานวณตามแนวคิดของคอแครน (Cochran, 
1977 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 40-41) จํานวน 400 ตัวอยาง 
 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ  
 3.1 ตัวแปรอิสระท่ีศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย ศึกษากลยุทธในการกําหนด
ราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย เปนปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยดานพฤติกรรม ประกอบดวย 
 3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  

    3.1.1.1 เพศ 
  3.1.1.2 อายุ 
  3.1.1.3 สถานภาพ 
  3.1.1.4 ระดับการศึกษา 
  3.1.1.5 อาชีพ 
  3.1.1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 3.1.2 ปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือ 

 3.1.2.1 ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
 3.1.2.2 ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
 3.1.2.3 ความถี่ในการซ้ือ 
 3.1.2.4 ปริมาณในการซ้ือแตละครั้ง 
 3.1.2.5 คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน 
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 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก เปนตัวแปรที่แปรเปลี่ยนคาตามตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวย 
3.2.1 ตัวแปรตามสงผล  
 3.3.1.1 ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป  
 3.2.1.2 แนวทางการต้ังราคาแบบแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหาร          

สุนัขสําเร็จรูป  
4. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยแหลงขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย ดังนี้  

 4.1 ขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
 4.2 ลักษณะแนวโนมการตลาดอาหารสุนัขรูป 
 4.3 แนวคิดความเต็มใจจาย  
 4.4 แนวคิดตลาดผูขายนอยราย และการรวมตัวเปนคารเทล  
 4.5 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ (Product , Price)  

5. ขอบเขตดานเวลา 
การศึกษากลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป

ภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย เปนการดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือ โดยสํารวจผูบริโภคจากบริเวณหลักที่เปนจุดจําหนายอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่สําคัญ เชน 
ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดนัดสนามหลวง 2 (ธนบุรี) รานคาจําหนายอาหารสัตว และโรงพยาบาล
สัตว เปนตน โดยผูวิจัยจะเปนผูแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เปนเวลา 45 วัน ทั้งนี้ ขั้นตอนการวิจัย
จะเร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2557 ระยะเวลาประมาณ  6 เดือน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การรวมตัวแบบคารเทล หมายถึง กลุมบริษัทที่รวมตัวกัน  เพ่ือสรางอํานาจผูกขาด 
ดวยการตกลงปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย และกําหนดราคา โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหากําไร
รวมกันใหสูงสุด และแบงปนไปยังสมาชิกแตละคนตามสัดสวนที่ไดตกลงกันไว  การรวมตัวแบบ     
คารเทล ในที่นี้หมายถึง การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหารสุนัขสําเร็จรูปเพ่ือตั้งราคาแบบกลาง
ในการขายอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

2. กลยุทธราคาแบบคารเทล หมายถึง การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหารสุนัขที่มี
การต้ังราคาเดียว เพ่ือใชเปนกลยุทธในการกําหนดราคาทางการตลาด กลยุทธราคาแบบคารเทล ใน
ที่นี้คือ การวิเคราะหระดับราคาดวยความเต็มใจจายของผูบริโภค  โดยใชวิธีการประเมินมูลคา
สิ่งแวดลอม แบบ Contingent Valuation Method (CVM) ซึ่งแบงตามระดับคุณภาพอาหารสุนัข
สําเร็จรูป ไดแก ระดับราคาประหยัด ระดับมาตรฐาน และระดับพรีเมียม 

3. ความเต็มใจจาย หมายถึง ความยินดีที่บุคคลจะจายคาสินคาหรือบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งหนึ่ง เพื่อใหไดสินคาหรือบริการนั้นๆ ความเต็มใจจายในที่นี้ คือ ความรูสึกที่ผูบริโภคพอใจหรือมี
ความเต็มใจตอการซ้ือผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

4. การแสดงพฤติกรรม หมายถึง การกระทําที่แสดงออกมาโดยสังเกตเห็นได หรือ
สามารถใชเครื่องวัดได การแสดงพฤติกรรมในที่นี้ คือ ลักษณะท่ีแสดงออกถึงการซื้อผลิตภัณฑอาหาร
สุนัขในแตละครั้ง 
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5. อาหารสุนัขสําเร็จรูป หมายถึง วัตถุจากพืชหรือสัตวที่มีไวเพ่ือจุดประสงคในการให
สุนัข หรือสัตวจําพวกสุนัขอ่ืนๆ กิน อาหารสุนัขสําเร็จรูปในท่ีนี้ คือ อาหารสุนัขสําเร็จรูปทั้งแบบแหง
ชนิดเม็ด และแบบเปยกบรรจุถุง หรือกระปอง ไมนับรวมขนมสุนัข และอาหารเสริมสําหรับสุนัข 

6. ระดับคุณภาพอาหาร หมายถึง การจําแนกระดับอาหารสุนัขสําเร็จรูปตามวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตสําหรับตลาดผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปในประเทศไทยน้ัน ในที่นี้ประกอบดวย  

    6.1 กลุมอาหารราคาประหยัด หมายถึง อาหารสัตวเลี้ยงที่มีโปรตีนอยูในระดับต่ํา 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีสวนผสมของเศษกระดูกสัตวและเลือดสัตวเปนหลัก ไดแก ยี่หอเอโปร   
ยี่หอบอกดอก และยี่หอบิงโก เปนตน 

6.2 กลุมอาหารระดับมาตรฐาน หมายถึง อาหารสัตวเลี้ยงที่ใชวัตถุดิบหลากหลายใน
การผลิต เชน ขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด ถั่วเหลืองและผลผลิตพลอยไดจากเศษวัสดุสวนเกินจาก
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับเน้ือสัตว เชน เศษเนื้อ ไขกระดูก ไขมันสัตว เปนตน โดยจะเสริมวัตถุ
สารอาหารอ่ืนลงไป เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของอาหารใหสูงขึ้น ไดแก ยี่หอเพดดีกรี ยี่หอสมารฮารทและ
ยี่หออัลโป เปนตน 

6.3 กลุมอาหารระดับพรีเมียม หมายถึง อาหารสัตวเลี้ยงที่ใชวัตถุดิบในการผลิต   
สวนใหญเปนแหลงโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว เชน โปรตีนจาก เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อแกะ วิตามิน แรธาตุ   
เปนตน หรือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เชน ปก เอ็น หัว กระดูก เครื่องในฯ มาผสมบาง รวมทั้ง 
การเสริมวัตถุที่เติมในอาหารใหมีคุณภาพสูง และมีสารอาหารครบถวน ไดแก โรยัลแคนิน โปรแพลน   
และ ฮิลลไซไดเอท เปนตน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่อง กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัข

สําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจายในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควาเอกสารทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
เพ่ือนําแนวคิดและทฤษฎีมาปรับใชในการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัขสําเร็จรูป  
2. ลักษณะแนวโนมของตลาดอาหารสุนัขรูป 
3. แนวคิดความเต็มใจจาย  
4. แนวคิดตลาดผูขายนอยราย และการรวมตัวแบบคารเทล 
5. แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
1.1 ประเภทของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

อาหารสุนัขสําเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ีผลิตขึ้นโดยการผานการวิจัย  เพ่ือใหมี     
ความเหมาะสมกับสุนัขโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติที่ดีตอผูเลี้ยง คือ งายในการจัดเตรียม และประหยัด
คาใชจาย โดยประเภทของอาหารสุนัขสําเร็จรูปนั้น สามารถแบงออกได 2 ลักษณะ (ชาตรี พิมพอํ่า, 
2551: 8) ดังนี้ 
 1.1.1 ตามรูปแบบการผลิต ประกอบดวย 

          1.1.1.1 แบบแหง (Dry Food) อาหารรูปแบบน้ีจะเปนชนิดที่กอนบรรจุลงถุง 
ผูผลิตจะดึงความชื้นออกไปจากอาหารใหหมด เพ่ือความสะดวกและประหยัด สามารถใหสุนัขกินทั้ง 
ที่ยังแหงๆ อยูหรือจะผสมน้ําแลวคนใหเขากันกอนก็ได อาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหงนี้จะมีความชื้น 
อยูประมาณ 6 - 10% ตามความจุ เปนอาหารที่มีราคาถูกที่สุดตอน้ําหนักเม่ือเปรียบเทียบกับอาหาร
ประเภทเปยก และจะเสียไดชากวาอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบเปยก 

 1.1.1.2 แบบเปยก (Wet Food) อาหารพวกนี้จะไมไดถูกดึงน้ําและความชื้น
ออก โดยจะมีความช้ืนมากถึง 75 - 80%  มีน้ําหนักมากถาเทียบกับรูปแบบอ่ืนๆ สามารถเปดออกมา
ใหสุนัขกินไดทันที นอกจากนี้ ยังใหโปรตีนและสารอาหารไดดีมากกวาและดูแลความสะอาดของ   
การผลิตไดโดยงาย เนื่องจากมีสวนประกอบของนํ้าอยู โดยสวนใหญแลวผูเลี้ยงจะเลือกซื้ออาหารสุนัข
แหงชนิดเม็ดเพราะราคาท่ีถูกกวาและความสะดวกในการจัดเตรียม อีกทั้งยังสามารถเก็บไดนานหลาย
วันกวาอาหารสุนัขแบบเปยกปจจุบันผูผลิตอาหารสุนัขไดมีการผลิตขนมสําหรับสุนัข ซึ่งเปนอาหาร
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สุนัขพิเศษที่ใชในการใหเปนรางวัลใหกับสุนัข หรือการเสริมคุณคาทางอาหารที่มากขึ้น  ไดแก         
(วราภรณ  อํ่าศรีเวียง, 2550: 8) 

  1.1.1.3 อาหารแชแข็ง (Frozen food) โดยอาหารสุนัขประเภทน้ีจะเปน  
การผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการภายในประเทศเปนหลัก สวนใหญจะผลิตจากผลพลอยไดจาก
เนื้อสัตว เชน เนื้อติดกระดูกที่ไดจากการตกแตงซากสัตว  นํามาบดแชแข็ง นอกจากน้ี ยังมีอาหาร      
แชแข็งที่มีการเติมสวนประกอบเขาไปในอาหารแชแข็งดวย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูซื้อ 
และผูซื้อจําเปนตองปรุงสุกกอนใชอาหารเหลาในการเล้ียงสัตว ลักษณะอาหารแชแข็ง ไดแก ไกบด
และเนื้อบดแชแข็ง 
  1.1.1.4 อาหารประเภทสําหรับกัด หรือขบเคี้ยว (Dog Chew) อาหาร
ประเภทน้ีจะเปนอาหารที่ผลิตขึ้นเพ่ือสุนัขเทานั้น โดยวัตถุดิบที่ผลิตจะมาจากเศษหนังที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมฟอกหนัง หรือสินคาที่ทําจากหนัง 
  1.1.1.5 อาหารเสริมคุณคาจําพวกวิตามินและแคลเซียม (Food with 
Special Ingredients) สวนใหญจะเปนอาหารเสริมจําพวกวิตามินหรือแรธาตุตางๆ และนิยมนําเขา
จากตางประเทศ 
  1.1.1.6 อาหารท่ีเปนนมผงและอาหารวาง (Powder milk for dog) เปน
อาหารที่ผลิตสําหรับลูกสุนัขเทานั้น โดยผูผลิตอาหารประเภทนี้มีจํานวนนอยมาก และมักผลิตนมผง
ควบคูไปกับอาหารสุนัขประเภทอ่ืนๆ  

1.1.2 ตามระดับคุณภาพอาหาร สําหรับตลาดผูผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปใน 
ประเทศไทยน้ัน (ชาตรี พิมพอํ่า, 2551: 9) ประกอบดวย 

    1.1.2.1 กลุมอาหารราคาประหยัด (Economy Grade) เปนอาหารสัตวเลี้ยง
ที่มีโปรตีนอยูในระดับต่ํา วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมักมีสวนผสมของเศษกระดูกสัตว  และเลือดสัตว     
ผูซื้อสวนใหญเปนผูเลี้ยงสัตวตามบานทั่วไป และที่เลี้ยงสัตวไวเปนจํานวนมาก ทําใหการซื้อในครั้ง
หนึ่งๆ มีเปนจํานวนมาก อาหารสัตวเลี้ยงประเภทนี้มักขายในรูปบรรจุภัณฑขนาดใหญ  ประมาณ    
ถุงละ 10 - 20 กิโลกรัม 

 1.1.2.2 กลุมอาหารระดับมาตรฐาน (Standard Gradeหรือ Grocery 
Grade) เปนสินคาที่ใชวัตถุดิบหลากหลายในการประกอบสูตรอาหาร เชน ขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด          
ถั่วเหลือง และผลผลิตพลอยไดจากการนําเอาเศษวัสดุสวนเกินที่เหลือมาจากอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับเนื้อสัตว เชน เศษเนื้อ ไขกระดูก ไขมันสัตว เปนตน แตจะมีการเสริมวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
นอกเหนือจากวัตถุดิบหลัก เชน วิตามิน กรดอะมิโน แรธาตุ เอนไซม สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว 
สารแตงกลิ่น-รส สารใหสี ลงไปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของอาหารใหสูงขึ้นราคาอาหารสุนัขเกรดนี้ อยูใน
ระดับปานกลาง ไมสูงจนเกินไปผูบริโภคอาหารในกลุมนี้ ไดแก ผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงทั่วไป โดยสวนใหญจะ
มีขนาดบรรจุภัณฑประมาณถุงละ 3-5 กิโลกรัม 

 1.1.2.3 กลุมอาหารระดับพรีเมียม (Premium Grade) วัตถุดิบในการผลิต
สวนใหญจะเปนแหลงโปรตีนที่มาจากเน้ือสัตว เชน โปรตีนจาก เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อแกะ วิตามิน แร
ธาตุ ฯลฯ อาจจะมีการใชวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เชน ปก เอ็น หัว  กระดูก เครื่องในฯ มาผสม
บางเล็กนอย อีกทั้งยังมีการเสริมวัตถุที่เติมในอาหารสัตวนอกเหนือจากวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพสูงไป
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ในอาหาร เพ่ิมกรดไขมันที่ดีขึ้น ใชแรธาตุที่ผานการสังเคราะหเพ่ือใหดูดซึมงาย และมีสารอาหาร
ครบถวนมายิ่งขึ้น ซึ่งอาหารนี้ก็จะไดรับการรับรองถึงปริมาณสารอาหารท่ีมี และมีสวนผสมครบถวน
ตามท่ีอางอิงไวผูบริโภคอาหารในกลุมนี้ ไดแก ผูเลี้ยงสัตวในลักษณะเปนเพ่ือน และมีความรูเกี่ยวกับ
คุณคาอาหารจริง และอีกกลุมคือ บรรดาฟารมสัตวเลี้ยงตางๆ หรือ ผูเพาะพันธุสัตวเลี้ยงเพ่ือจําหนาย  
  นอกจากอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ผลิตในประเทศไทยแลว ยังมีอาหารสุนัขสําเร็จมีนําเขา
มาจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มีระดับคุณภาพที่ดีกวาอาหารสุนัข
สําเร็จรูปที่ใชกําลังการผลิตในประเทศไทย (สมารทฮารท สมารทเพ็ท, 2555: 2) ไดแก 

    1.1.2.4 กลุมอาหารระดับซุปเปอรพรีเมียม (Super Premium Grade) เปน
อาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มีความแตกตางจากอาหารระดับพรีเมียมเล็กนอย โดยจะเนนความละเอียด   
ในการคัดเลือกวัตถุดิบใหดียิ่งขึ้น ไมมีการใชวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตมาเจือปน เพ่ิมกรดไขมัน     
ที่ดีขึ้น ใชแรธาตุที่ผานการสังเคราะหเพ่ือใหดูดซึมงาย ซึ่งในสวนของราคาก็จะเพ่ิมขึ้นจากราคาปกติ 
ประมาณ 20-30%  

 1.1.2.5 กลุมอาหารสุนัขโฮลิสติค (Holistic Grade) เปนอาหารเพ่ือสุขภาพ
สําหรับสุนัขที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากเปนอาหารธรรมชาติที่ปลอดสารเคมี ทั้ง       
สารผสมอาหารและสีผสมอาหาร เหมาะสําหรับผูเลี้ยงสุนัขที่อยากใหสุนัขโตขึ้นอยางรวดเร็ว และมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง มีสวนผสมของอาหาร เชน โปรตีนจากเนื้อไก แกะ และปลาเเซลมอน หรืออ่ืนๆ ที่มี
คุณคาทางอาหารสูงกวาเกรดพรีเมี่ยม โดยเฉพาะกรดอะมิโนตางๆ ที่เสริมสรางกลามเนื้อและ
พัฒนาการของสุนัขเพ่ือใหสุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสวนผสมของพืชที่มี
ประโยชน และวิตามินบางตัว เพ่ือใหอาหารนั้นมีคุณคาครบถวนปจจุบันอาหารสุนัขเกรดโฮลิสติกจะ
แบงออกเปนหลายๆ สูตร เชน สูตรบํารุงรักษาผิวหนัง และขน สําหรับสุนัขที่ตองการขนสวยมากๆ ก็
จะใสสวนผสมท่ีมีคุณคาดานผิวหนัง และขนมากกวาสวนผสมอ่ืนๆ เปนอาหารสุนัขที่มีราคาคอนขางสูง  

 1.1.2.6 กลุมอาหารสุนัขประเภทออรแกนิค (ORGANIC) เปนอาหารสุนัข
ประเภทเดียวที่ยังไมมีจําหนายในประเทศไทย แตสําหรับตางประเทศแลว เปนอาหารสุนัขที่ไดรับ
ความนิยม โดยอาหารสุนัขประเภทออรแกนิคจะใชวัตถุดิบที่ที่มีคุณภาพเดียวกันกับอาหารคน      
เปนสวนผสมของอาหาร โดยแหลงที่มาของวัตถุดิบจะตองผลิตโดยกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชจะไมใชสารเคมี เชน ยาฆาแมลง หรือปุยเคมี และหากเปนเนื้อสัตวจะตอง
เลี้ยงดวยวิธีธรรมชาติ เชน ไมมีการฉีดฮอรโมนและยาปฏิชีวนะตางๆ ในสวนของขั้นตอนการผลิต
จะตองไมใสสารปรุงแตง ทั้งสารกันบูดหรือสารสังเคราะหตางๆ เพราะเปนอาหารสุนัขที่มีความ
ปลอดภัยคอนขางสูง จึงทําใหอาหารสุนัขประเภทออรแกนิคจะมีราคาสูงกวาอาหารสุนัขทั่วไป  
 ทั้งนี้ การเลือกอาหารสําเร็จรูป นอกจากผูเลี้ยงจะตองคํานึงถึงรูปแบบการผลิตและ
ระดับคุณภาพอาหารแลว ผูเลี้ยงยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของพันธุสุนัข ชวงอายุอีกดวย ทั้งนี้
เพราะสุนัขแตละสายพันธุและแตละชวงอายุมีความตองการสารอาหารท่ีแตกตางกันไป ซึ่งผูเลี้ยงตอง
ใสใจกับการสํารวจฉลากหลังบรรจุภัณฑ เพ่ือคํานวณสารอาหารท่ีมีตามโภชนาศาสตร เพ่ือสุนัขจะ
ไดรับสารอาหารที่ดีและเหมาะสมมากท่ีสุด 
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1.2 โภชนศาสตรสําหรับสุนัข 
  โภชนศาสตร หมายถึง วิทยาศาสตรประยุกตแขนงหน่ึงวาดวยความสัมพันธระหวาง
อาหารกับกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต  เนื่องจาก
โภชนาการเปนกุญแจสําคัญที่ชวยเสริมสรางสุขภาพท่ีดี เพราะเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการมีชีวิตที่           
ยืนยาวของสุนัข ดังนั้น เพ่ือการดูแลสุนัขใหไดอยูกับเจาของไดนานที่สุด การมีรูปรางสัดส วนที่
พอเหมาะและมีสุขภาพท่ีดี จึงตองมาจากการไดรับสารอาหารท่ีเหมาะสมกับสุนัข จึงเปนสิ่งที่เจาของ
ตองใหความใสใจกับโภชนาการในอาหารเปนพิเศษ ทั้งนี้การศึกษาของ Pet Food Manufactures’ 

Association ถึงภาวะน้ําหนักที่มากเกินเกณฑของสัตวเลี้ยงพบวา โดยสวนใหญถึง 8 ใน 10 ตัว ของ
สัตวเลี้ยงน้ันถูกเจาของมองวามีรูปรางดีเหมาะสม แตในความเปนจริง มีเพียง 33% ของสุนัขที่มี
น้ําหนักอยูในเกณฑที่เหมาะสมรวมทั้งการศึกษาของ US Center and Disease (CDC) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในเรื่องของน้ําหนักที่มากเกินเกณฑของสุนัขพบวา 27% ของสัตวเลี้ยงอยูในภาวะอวน 
และสองในสามของสัตวเลี้ยงมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  

   โดยผูเลี้ยงสวนใหญนิยมใหอาหารท่ีมีสวนผสมของเน้ือ เพราะคิดวาเปนอาหารท่ีสัตว
ตองการ แตในความเปนจริงสัตวเลี้ยงไมไดตองการโปรตีนแตตองการโครงสรางของโปรตีน ที่เรียกวา 
กรดอะมิโนจากอาหารท่ีเปนแหลงโปรตีน ซึ่งแตละชนิดจะมีระดับกรดอะมิโนที่แตกตางกัน           
ดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ระดับกรดอะมิโนในอาหารประเภทตางๆ 

 
ประเภทของอาหาร คุณคาทางอาหารโปรตีนประมาณ 

ไข 100% 
อาหารจําพวก ปลาและนม 92% 
เนื้อวัว 78% 
ถั่วเหลือง 67% 
เนื้อ กระดูก และขาวสาลี 50% 
ขาวโพด 45% 

 

ที่มา: พัสวี ภัคพงศ, “คุณหมอเก็บมาฝาก,” วารสารสมารทฮารท สมารทเพ็ท 1,8 (กรกฎาคม 2556): 3. 
 

 ดังนั้น ผูเลี้ยงจึงตองใสใจและพิถีพิถันในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุนัขของตน 
สําหรับสุนัขนั้นตองการกรดอะมิโนจํานวน 22 ตัว แบงไดเปน 

      1. กรดอะมิโนที่สุนัขสังเคราะหเองไดจํานวน 12 ตัว  
      2. กรดอะมิโนที่สุนัขสังเคราะหเองไมได (กรดอะมิโนจําเปน) ไดแก อารจินีน ,   

ฮีสทิดีน, ไอโซลิวซีน, ลิวซีนไลซีน, เมทไทโอนีน,ฟนีลอะละนีน,ทรีโอนีน,ทริปโตเฟน และวาลีน 
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   แตไมใชวาสุนัขทุกตัวจะมีความตองการโปรตีนที่เทากันเสมอ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับชวง
อายุสุนัขที่แตกตางกัน ดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับสุนัขแตละชวงอายุ 
 

ชนิดสัตว/ระยะการเจริญเติบโต เปอรเซนตโปรตีน เปอรเซ็นตไขมัน 

ลูกสุนัข 28 % 17 % 

สุนัขโต 18 % 9 - 15 % 

สุนัขการแสดง 25 % 20 % 

สุนัขลากรถเลื่อน 35 % 50 % 

สุนัขที่ใหน้ํานม 28 % 17 % 
 

ที่มา: เพดดีกรี, ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับสุนัขแตละชวงอายุ, เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556. 
เขาถึงไดจาก http://www. Pedigree.co.th. 
 

นอกจากผูเลี้ยงตองคํานึงถึงชวยอายุของสุนัขที่ตองการโปรตีนแตกตางกันไปแลว ผูเลี้ยง
จําเปนตองคํานึงถึงภาวะสุขภาพของสุนัขดวย เพราะหากสุนัขท่ีเปนโรคไตจะตองจํากัดปริมาณโปรตีน 
เพราะหากสุนัขไดรับปริมาณโปรตีนที่สูงเกินไปจะมีผลกระทบตอไตไดดังนั้นการเลือกใหอาหารท่ีเปน 
อาหารสุนัขสําเร็จรูปจึงกลายเปนทางเลือกที่ดีและเหมาะสม เพราะผูเลี้ยงสามารถควบคุมปริมาณ
โปรตีนจากอาหารไดงาย นอกจากนี้อาหารสุนัขสําเร็จรูปยังมีสารอาหารที่ครบถวนทั้ง  5 หมูและ
สะดวกกวาการปรุงอาหารดวยตนเอง  
  สําหรับผูที่เริ่มเลี้ยงสุนัขมือใหม การสํารวจโภชนาการสําหรับสุนัขนั้น อาจเปนเร่ืองที่
ตองใชเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูเลี้ยงสุนัขมือใหมอาจเลือกใชวิธีการศึกษาจากผูที่เคยเลี้ยง หรือ 
ผูเชี่ยวชาญในคลินิกสัตวแพทย รวมไปถึงเจาของรานจําหนายอาหารสุนัข ซึ่งจะสังเกตไดวาสถานท่ีจัด
จําหนายอาหารสําเร็จรูปนั้น จะเปนตัวชวยแบงระดับระดับอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่แตกตางกันไป ตาม
ความเหมาะสมของราคาสินคาและระดับความนิยมของผูเลี้ยงสวนใหญ 

1.3 ชองทางการจัดจําหนายอาหารสําเร็จรูป 
 ปจจุบัน สถานที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารสุนัขในกรุงเทพมหานคร ทั้งสวนที่เปน

สินคาท่ีผลิตภายในประเทศและสินคานําเขาจากตางประเทศนั้น สามารถแบงไดเปน 
   1.3.1 รานขายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง โดยมีแหลงใหญที่สุดอยูที่สวนนัดจตุจักร 

รองลงมาคือ ตลาดนักสนามหลวง 2 (ธนบุรี) รานขายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงประเภทนี้ จะมี
อาหารสุนัขชนิดเม็ดสําเร็จรูปวางจําหนายอยูมากที่สุด แมวารานขายผลิตภัณฑเหลานี้จะไดรับ
ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของซุปเปอรมารเกต หรือ แตก็ยังรักษาสัดสวนการขายไดดี เนื่องจาก          
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑนอกเหนือไปจากอาหารสุนัข ซึ่งเปนการสะดวกแกผูบริโภคท่ี
ตองการซื้อผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงไดหลายๆ อยาง อีกทั้งราคาสินคาที่วางจําหนายไมสูงเกินไป       
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อาหารสุนัขที่วางจําหนายในสถานที่เหลานี้ จะมีเกือบทุกระดับ โดยสวนใหญเปนยี่หอที่ผูเลี้ยงให  
ความนิยมเปนอันดับตนๆ อีกท้ังยังเหมาะสําหรับผูที่ตองการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในปริมาณมาก  
 1.3.2 ซุปเปอรมารเกต และไฮเปอรมารเกต เปนชองทางการขายอาหารสุนัขที่มี 
การเติบโตสูง และสรางความไดเปรียบมากกวาชองทางขายอ่ืนๆ ในดานการจัดการ การลงทุน และ
ราคา เนื่องจากซุปเปอรมารเกตเหลานี้จะมีอํานาจในการตอรองกับผูผลิตคอนขางมาก แมวาราคา
สินคาที่วางจําหนายจะมีราคาสูงกวารานขายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงโดยทั่วไป แตเนื่องจาก      
ความสะดวกสบายของผูลี้ยงในการเขาไปซื้อสินคา เพราะต้ังอยูเกือบทุกเขตของกรุงเทพมหานคร   
ทําใหผูเลี้ยงสวนใหญเลือกซ้ืออาหารสุนัขจากชองทางจําหนายเหลานี้ เชน คารฟูล และโลตัส เปนตน   
อาหารสุนัขที่วางจําหนายในสถานที่เหลานี้ แมจะไมมียี่หอไมหลากหลาย แตสวนใหญเปนสินคาที่อยู
ในระดับมาตรฐาน ระดับพรีเมียมและซุปเปอรพรีเมียม 
 1.3.3 คลินิกสัตวแพทย และโรงพยาบาลสัตวเปนชองทางจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
สุนัขที่คนไทยคอนขางใหความนิยม เนื่องจากคนไทยมักซื้ออาหารสุนัขและผลิตภัณฑตางๆ ภายใต
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ อาหารสุนัขที่วางจําหนายในคลินิกสัตวแพทยนั้น สวนใหญจะเปนอาหาร
เกรดพรีเมียม และซุปเปอรพรีเมียม ซึ่งมีราคาคอนขางสูงเปนสวนใหญ 
 สรุป อาหารสุนัขสําเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ีผลิตขึ้นโดยการผานการวิจัยเพ่ือใหมี
ความเหมาะสมกับสุนัขโดยเฉพาะ สามารถแบงออกไดเปน อาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) 
แบบเปยกอาหารแชแข็ง อาหารประเภทสําหรับกัดหรือขบเค้ียว อาหารเสริมคุณคาจําพวกวิตามิน
และแคลเซียม และสุดทาย อาหารท่ีเปนนมผงและอาหารวาง โดยหลักการเลือกสารอาหารที่ถูกผสม
ลงในวัตถุดิบนั้น ผูเลี้ยงสุนัขจําเปนตองใสใจดานโภชนาการ เพราะสุนัขแตละวัยและแตละสายพันธุ    
มีความตองการสารอาหารท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละตัว โดยผูผลิตจะใชวัตถุดิบที่
แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอราคาและคุณภาพของอาหารสุนัขสําเร็จรูปนั้นๆ ทั้งนี้ผูเลี้ยงสุนั ขจึงควรใสใจ
การเลือกระดับคุณภาพอาหารสุนัขสําเร็จรูป เพ่ือใหสุนัขที่เลี้ยงมีพัฒนาการท่ีดี และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 
 จากขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัขสําเร็จรูปขางตนนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาใช
ในสรางแบบสอบถามในสวนของพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในดานประเภทอาหารสุนัข
สําเร็จรูป รวมทั้งการแบงประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปตามลักษณะคุณภาพอาหาร เพ่ือจําแนก   
ความเต็มใจจายผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภค ไดแก กลุมอาหารราคาประหยัด กลุม
อาหารระดับมาตรฐาน และกลุมอาหารระดับพรีเมียม 
 
2. ลักษณะแนวโนมของตลาดอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

ธุรกิจอาหารสัตวเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตสูง เนื่องจากผูเลี้ยงเร่ิมใชอาหารสําเร็จ  
เลี้ยงสุนัขมากขึ้น ทําใหผูผลิตเดิมเริ่มใชสื่อการโฆษณาและทําการตลาดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสินคาเปนที่
รูจักและผูเลี้ยงสุนัขจดจําในตราสินคาของตนมากท่ีสุด ทั้งนี้ เพราะเม่ือตลาดอาหารสัตวเริ่มโตเร็ว        
จึงมีผูผลิตรายใหมเขามาแขงขันเพ่ิมมากข้ึน โดยสินคาใหมเหลานี้พยายามสรางสวนแบงทางการตลาด 
เพ่ือดึงดูดผูเลี้ยงสุนัขใหหันมาลองใชสินคาของตนมากข้ึนเชนกัน (ชาตรี พิมพอํ่า, 2551: 6) 
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2.1 ลักษณะผูผลิตในตลาดอาหารสุนัขสําเร็จรูปของไทย  
 ปจจุบันผลิตในตลาดอาหารสุนัขของไทย แบงไดเปน 3 กลุมตามลักษณะการดําเนิน
กิจการ ดังนี้ 

    2.1.1 ผูผลิตอาหารสุนัขเพ่ือการสงออก สวนใหญเปนบริษัทของคนไทยที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็ก คือ มีกําลังการผลิตต่ํากวา 10,000 ตัน/ป วัตถุดิบที่นํามาใชผลิตอาหารสุนัขเปน
ผลพลอยไดจากการผลิตสินคาอาหารสําหรับคนซึ่งเปนกิจการหลักของบริษัท โดยสวนใหญจะเปน
อาหารจําพวกขนมสําหรับสุนัข โรงงานมักตั้งอยูในจังหวัดชายทะเลและจังหวัดในภาคใต เนื่องจาก
ใกลวัตถุดิบ ทั้งนี้สินคาที่ผลิตเกือบทั้งหมดเปนการรับจางผลิตตามคําสั่งซื้อภายใตยี่หอของบริษัท
ลูกคาในตางประเทศ 

 2.1.2 ผูผลิตอาหารสุนัขเพ่ือจําหนายภายในประเทศ ลักษณะของสินคาที่ผลิตจะ
เปนประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตวเลี้ยง เชน นมผงสําหรับสุนัขและอาหารแชแข็งซึ่งเปนที่นิยมใน
ครัวเรือนของไทย เนื่องจากมีราคาท่ีถูก แมวาการนํามาใชงานจะตองผานจากปรุงใหสุกดวยตนเอง 
โดยสวนใหญลักษณะของบริษัทผูผลิตจะนําวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตสินคาอาหารสําหรับคนมาเปน
สวนผสม เชน เศษเน้ือสัตวตางๆ เปนตน 

 2.1.3 ผูผลิตอาหารสุนัขทั้งเพ่ือสงออกและเพ่ือจําหนายภายในประเทศ สวนใหญ 
จะผลิตสินคาภายใตตราสินคาของตนเอง หรือมีหุนสวนรายใหญจากตางประเทศเขามารวมลงทุน
สรางโรงงานในประเทศไทย เพ่ือใชเปนฐานการผลิต โดยอาหารสุนัขที่ผลิตจะมีทั้งแบบเปยกบรรจุ
กระปอง แบบแหงชนิดเม็ด และอาหารสําหรับกัดและเค้ียว  

 นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของคนไทย ยังสงผลให
อัตราการเจริญเติบโตของตลาดอาหารสัตวเลี้ยงภายในประเทศเติบโตอยางรวดเร็ว เปนผลให
การตลาดในประเทศมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ไมวาจะเปนลักษณะการแขงขันดานการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑใหโดดเดนจากคูแขง และการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค 
นอกจากน้ี ยังมีสินคาที่เปนอาหารสุนัขนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งไดรับความนิยมเชนกัน 

2.2 ตลาดอาหารสัตวเลี้ยงในประเทศไทย 
 ตลาดอาหารสัตวเลี้ยงในประเทศน้ัน แบงออกไดเปน 2 ตลาด (วราภรณ อํ่าศรีเวียง, 
2550: 12-13) คือ  
 2.2.1 ตลาดระดับบน เปนสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศ เปนสินคาที่มีคุณภาพ
อยูในระดับสูง ไดแก 

       2.2.1.1 เอเอ็นเอฟ (ANF) โดยบริษัท ชอวปง จํากัด ผูนําเขาและจัดจําหนาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปนําเขาจากอเมริกา ผูผลิตมีแผนรุกตลาดธุรกิจผลิตภัณฑและอาหารสัตวเลี้ยง
อยางจริงจัง เนื่องจากเห็นวาตลาดอาหารสัตวในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง   
ทุกป โดยอาหารสุนัขตราเอเอ็นเอฟจะเนนที่คุณภาพของสินคาที่สดและใหม มุงกลุมลูกคาระดับกลาง
ถึงบน เนื่องจากอาหารที่จําหนายมีความหลากหลายในเรื่องราคา และคุณประโยชนที่หลากหลาย 
ดวยคุณคาโปรตีนจากวัตถุดิบมีคุณภาพ อาทิ ไก ไข ปลา ขาวกลอง ขาวโอ็ต ไขมันปลา เปนตน              
เพ่ือการดูแลเอาใจใสลูกสุนัข บํารุงผิวหนังและขน โครงสรางกระดูกและกลามเนื้อ สุขภาพภายใน  
และระบบการยอย เสริมสรางภูมิคุมกัน เพ่ือการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ อีกทั้งเหมาะสําหรับ  
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สุนัขเจ็บปวยฟนฟูสุขภาพและสุนัขมีครรภที่ตองการสารอาหารเพ่ิม เพ่ือการสรางน้ํานมอยาง 
เพียงพอ ปราศจากสารตกคางและสารปรุงแตงทางเคมี เสริมสรางพ้ืนฐานคุณภาพผิวหนังและ            
ขน เพ่ือพัฒนาโครงสรางกลามเน้ือ กระดูกและฟนอยางมีประสิทธิภาพยอยงาย สามารถดูดซึม
สารอาหารไดดีเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกลูกสุนัขเพ่ิมน้ํานม และลดอาการขนรวงหลังคลอดของ         
แมสุนัข 

 2.2.1.2 บลูบัฟฟาโล (Blue Buffalo) เปนอาหารสุนัขนําเขาจากอเมริกา  
เนนเรื่องสารอาหารและระบบยอยเปนสําคัญ  โดยมี Life Source Bits เปนเหมือนเม็ดวิตามินรวม
เม็ดเล็กๆ สีดําที่ใชความเย็นในกระบวนการผลิตขึ้นรูป เพ่ือรักษาคุณคาของวิตามินแรธาตุและ          
สาร ตานอนุมูลอิสระที่อยูในเม็ดโดยมีคุณสมบัติหลักคือ ชวยรักษาสมดุลของอนุมูลอิสระที่ดีตอ
สุขภาพ ชวยในเรื่องของระบบภูมิคุมกันของสัตวเลี้ยงและชวยเติมเต็มความตองการเฉพาะดาน           
ที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงวัย 

 2.2.1.3 คานิแด (Canidae) เปนอาหารสุนัขนําเขาจากอเมริกาสูตรอาหาร
สําหรับสุนัขจากธรรมชาติ สําหรับชีวิตทุกชวงวัยของสุนัข และสุนัขควบคุมน้ําหนัก ผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ 100% มีโปรตีนหลักเกรดเดียวกับมนุษยบริโภค ประกอบดวยสารปรับสภาพเสนขน  และ
ผิวหนังจากธรรมชาติ 10 ชนิด เพ่ิมสารตอตานอนุมูลอิสระ สรางภูมิคุมกัน รวมทั้งมีกรดไขมัน            
โอเมกา 3 และ โอเมกา 6 ที่สมดุล อีกท้ังยังอุดมดวยสารอาหารที่มีคุณคาจากธรรมชาติ  

 2.2.1.4 ยูคานูบา (Eukanuba) เปนอาหารสุนัขนําเขาจากอเมริกา เริ่มเขา              
สูตลาดประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยวางตําแหนงทางการตลาดของอาหารสุนัขสําเร็จรูปไว          
ในระดับซุปเปอร พรีเมียมผลิตภัณฑที่ไดใชวัตถุดิบที่ทําจากธรรมชาติเปนหลัก พรอมสารอาหาร
สําคัญๆ อยาง กลูโคซามิน โอเมกา 3 และ โอเมกา 6 เปนสวนประกอบท่ีสําคัญ  

 2.2.1.5 ฮิลล ไซ ไดเอท (Hill’s Science Diet) เปนอาหารสุนัขที่ควบคุม
น้ําหนักที่ไดรับการยอมรับระดับโลกวาเหมาะสําหรับสุนัขมากท่ีสุด ดวยการเนนวัตถุดิบไขมันนอย  
ของเนื้อ ไกและแกะ ผสมกับขาวไมขัดสีที่เหมาะกับกระเพาะและระบบขับถายของสุนัขมาก 

2.2.2 ตลาดระดับลาง เปนสินคาที่ผลิตภายในประเทศ  ปจจุบัน แมวาจะมี
ผูประกอบการผลิตอาหารสุนัขเปนจํานวนมาก รวมทั้งตราสินคาที่หลากหลาย แตในจํานวนนี้            
มีผูประกอบการรายใหญอยูเพียง 5 รายที่มีการเคล่ือนไหวทางการตลาดอยูเดนชัด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 รายชื่อผูผลิตและจําหนายรายสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารสุนัขและแมว 
 

บริษัทผูผลิตและจําหนาย 
อาหารสุนัขและแมว 

ตราสินคาท่ีจําหนาย 
อาหารสําหรับสุนัข อาหารสําหรับแมว 

บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด อัลโป  โปรแพลน ฟริสกี ้
บริษัท มารสเพ็ทแครประเทศไทย จํากัด เพดดีกร ีซีซาร วิสกัส  แคทสัน 
เครือเบทาโกร ด็อกเอ็นจอย พรีโม ริสช่ี บิงโก  เบ็ทเทอร

ไดเอท 
แคทเอ็นจอย พรีโม   
บิงโก 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  เจอรไฮ - 
บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป สมารฮารท ดร.เลิฟแคร เอโปร ซีพี

คลาสสิค 
สมารฮารท มีโอ  
เอโปร ซีพีคลาสสิค 

 
ที่มา:  ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย , รายชื่อผูผลิตและจําหนายรายสําคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารสุนัขและแมว, เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. KTB 

Convenience Shop.com.     
   2.2.2.1 อาหารสุนัขตราอัลโป โดยบริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด       
หลังจากเนสทเลไดซื้อกิจการจากพรูรินา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ทําใหเนสทเลมีเปาหมายจะ
เปนผูนําตลาดอาหารสัตวเล้ียงเกรดพรีเมียมในประเทศไทย โดยกลยุทธทางการตลาดทั้งลักษณะ        
การกระจายเขาหาลูกคาในวงกวาง และกลุมลูกคาเปาหมายแบบเจาะจง เพ่ือผลักดันใหสวนแบง
การตลาดเพิ่มข้ึนใกลเคียงคูแขงเพดดีกรี 

 2.2.2.2 อาหารสุนัขตราเพดดีกรี โดยบริษัท มารสเพ็ทแครประเทศไทย จํากัด 
ไดจัดระดับของตราสินคาใหเปนอาหารสุนัขสําเร็จรูปราคาปานกลาง ซึ่งครองสวนแบงอันดับ 1 มา
โดยตลอด  

 2 .2 .2 .3 อาหารสุนั ขตราด็อก เ อ็นจอย  โดย เครื อ เบทาโกรภายใต             
การบริหารงานของบริษัทเพ็ท โฟกัส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนประมาณ 10 ลานนาท เพ่ือผลิต
อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดและมีเปาเนนการสงออกไปยังตางประเทศ 

 2.2.2.4 อาหารสุนัขตราเจอรไฮ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด 
(มหาชน) ภายใตการบริหารงานของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเพ็ทฟูด จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 
2545 ดวยทุนจดทะเบียน 70 ลานบาท เพ่ือผลิตอหารสุนัข โดยผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีสวนผสมที่มา
จากการใชวัตถุดิบเนื้อไกที่เปนฐานธุรกิจเดิมมาแปรรูปเปนสินคาใหม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยมุงเนน
การสงออกไปยังตลาดตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะตลาดในประเทศแถบยุโรป 

 2.2.2.5 อาหารสุนัขตราเอโปร และสมารท ฮารท โดยบริษัท เพอรเฟค คอม
พาเนียน กรุป จัดตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตวเลี้ยง ดวยการดูแลเอาใจใส และคิดคน
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ภายใตการดูแลของศูนยวิจัยสัตวเลี้ยง เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุปที่
เนนงานดานวิชาการวิจัยและพัฒนาอาหาร เพ่ือผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพหลอเลี้ยงสัตวเลี้ยงหลายแสน
ตัวทั้งในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก  
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2.3 แนวโนมตลาดอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายในประเทศ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวในประเทศนั้นมีอัตราการเติบโตมากขึ้น     

เรื่อยๆ ทําใหไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยเนนที่จากผลิตเพ่ือการสงออกเปนสําคัญ แต
ในชวงที่ผานมา ผูผลิตเองยังไมสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศอ่ืนไดอยางเต็มที่ 
เนื่องจากผูผลิตยังประสบปญหาดานการผลิตตางๆ ดังภาพที่ 3 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ภาพที่ 3 โครงสรางตนทุนการผลิตอาหารสุนัข  
ที่มา:  ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, โครงสรางตนทุนการผลิตอาหารสุนัข, เขาถึง
เมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. KTB Convenience Shop /บริการขอมูล /ขอมูล
เศรษฐกิจและธุรกิจ/Industry Rating Index.  
 
 จากโครงสรางตนทุนการผลิตอาหารสุนัขในภาพท่ี 3 ทําใหเห็นถึงคาใชจายที่เปนปจจัย 
ที่สงผลตอการผลิตอาหารสุนัขสําเร็จรูปอันไดแก ราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบ ซึ่งมี
สัดสวนถึง 59% อันเปนสัดสวนที่จํานวนมากที่ผูประกอบการตองพิจารณาเปนพิเศษ รวมทั้งปญหา
แรงงานที่ขาดประสิทธิภาพ การขนสงที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงเปนผลใหราคาอาหารสุนัข
สําเร็จรูปที่ผลิตภายในประเทศยังคงมีราคาที่สูง ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาสาธารณูปโภค 
16 % คาบรรจุภัณฑ 

6% 

คาแรงงาน 
17% 

วัตถุดิบ  
59% 

อ่ืนๆ 2% 
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ตารางที่ 4 ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ 
 

ประเภทวัตถุดิบ 
ราคา (บาท/กก.) อัตราการเปลี่ยนแปลง ( รอยละ ) 

2553 2554 2555 
2556 
(ม.ค.-
เม.ย.) 

2553 2554 2555 
2556 
(ม.ค.-
เม.ย.) 

กากถ่ัวเหลือง
(นําเขา) 13.69 14.52 15.12 18.35 -7.1 6.1 4.1 24.1 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 9.06 9.70 10.51 10.20 30.4 7.1 8.3 3.4 

เนื้อปน 15.79 14.73 16.90 21.23 0.8 -6.7 14.7 40.8 
 
 

ที่มา:  ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ, 
เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. KTB Convenience Shop /บริการขอมูล/
ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ/Industry Rating Index. 
 
 จากราคาเฉลี่ยวัตถุดิบอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญในตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงราคาท่ีเพ่ิม
มากขึ้นของวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้นเกิดจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ประมาณรอยละ 35 - 37 เปนวัตถุดิบนําเขา เนื่องจากวัตถุดิบที่จําเปนในการผลิตมีปริมาณไม
เพียงพอ และคุณภาพของวัตถุดิบภายในประเทศยังไมดีพอ ทําใหผูประกอบการจะตองเผชิญกับ
ตนทุนการผลิตที่โนมสูงขึ้นแตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการสามารถปรับราคาสินคาเพ่ิมขึ้นไดตาม    
อุปสงคที่ยังโนมสูงขึ้น เพราะเจาของสัตวเลี้ยงสวนใหญเอาใจใสในการเลี้ยงมากขึ้น และดวยวิถี           
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ทําใหผู เลี้ยงตองหันมาใชอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูปเปนหลัก จึงเปนผลให
ปริมาณการจําหนายอาหารสุนัขสําเร็จรูปในประเทศยังคงเติบโตไดดี ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5 มูลคาตลาดอาหารสุนัขและแมวในแตละป 
 

 

หมายเหตุ : 1/ ฝายวิจัยความเส่ียงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2/ กระทรวงพาณิชย e = ประมาณ
การโดยฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ที่มา : ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, มูลคาตลาดอาหารสุนัขและแมวในแตละป,
เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. KTB Convenience Shop /บริการขอมูล/
ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ/Industry Rating Index. 

เคร่ืองชี้ที่สําคัญ 2553 2554 2555 2556e 2557e 
มูลคาตลาดรวม (ลานบาท) 1/ 27,078 29,233 34,015 38,000 42,050 

มูลคาการจําหนายในประเทศ (ลานบาท) 1/ 6,300 6,800 7,400 8,100 8,900 

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 2/ 19,747 21,459 25,576 28,800 32,000 

มูลคาการนําเขา (ลานบาท) 2/ 1,031 974 1,039 1,100 1,150 
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 นอกจากตลาดอาหารสุนัขและแมวภายในประเทศเติบโตไดดีแลวตลาดอาหารเพ่ือ         
การสงออกยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2555 การผลิตอาหารสุนัขและแมวของไทย        
เปนการผลิตเพ่ือสงออกมากกวารอยละ 70 แมตนทุนวัตถุดิบหลายชนิดเร่ิมปรับตัวสูงขึ้นแตผูผลิต
สามารถแกปญหาโดยการปรับราคาสินคาในสกุลเงินดอลลารเพ่ิมขึ้นได เนื่องจากมีการพัฒนาสินคา   
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดดี ทําใหมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 34,015 ลานบาท แบงเปน
ตลาดในประเทศ 8,439 ลานบาท และตลาดสงออก 25,576 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 16.4 จาก  
ป พ.ศ. 2554 ที่มีเพียง 29,233 ลานบาท และคาดวาจะเพ่ิมเปน 38,000 ในป พ.ศ. 2556 และ 
42,050 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ตามลําดับ สําหรับตลาดภายในประเทศมีอัตราการเติบโต         
รอยละ 8.8 เพราะผูประกอบการใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ  ผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง สําหรับตลาดการสงออกภายนอกเติบโตรอยละ 19.2 
ตามอุปสงคในตลาดที่เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันมูลคาการนําเขาขยายตัวรอยละ 6.7 เนื่องจาก
ผูประกอบการมี  การปรับราคาสินคาตามตนทุนที่สูงขึ้น และมีการนําเขาสินคาคุณภาพสูงที่มีราคา
แพงสําหรับกลุมลูกคาระดับบน 
 รวมท้ังในป พ.ศ.2556 การผลิตอาหารสุนัขและแมวของไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก          
การขยายกําลังการผลิตของผูผลิตรายใหญ ที่ใชไทยเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออก แมวาตนทุนวัตถุดิบ
ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องทั้งกากถ่ัวเหลือง และขาวโพดเลี้ยงสัตว แตคาดวาผูประกอบการจะ
สามารถปรับราคาจําหนายเพ่ิมขึ้นตามไดเชนกัน เพราะสินคาของไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานเปน        
ที่ยอมรับในตลาดโลกขณะที่การนําเขาอาหารสุนัขสําเร็จรูปเริ่มชะลอตัวตอเนื่องจากการที่
ผูประกอบการไทยสามารถผลิตสินคาตอบสนองความตองการของตลาดทุกระดับไดเปนอยางดี     
สวนหนึ่งมาจากความม่ันใจในตราสินคาของผูซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มีตอตลาดภายในประเทศ         
ที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเห็นไดวาในปจจุบันมีการประชาสัมพันธผานงานอีเวนทมาเกตต้ิงตางๆ เชน 
Thailand Dog Show โดยผูประกอบการอาหารจะใหการสนับสนุนในการจัดงาน รวมท้ังการจัด
ประกวดสัตวเลี้ยง เพ่ือกระตุนใหมีการใชจายในการซื้อสินคา อาทิ อาหารสุนัขสําเ ร็จรูป และของใช
สําหรับสุนัขมากขึ้น  
 สําหรับตลาดอาหารสุนัขและแมวเพ่ือการสงออกนั้น มีตลาดสําคัญอยูที่ญี่ปุน โดยเปน  
ผลมาจากญี่ปุนเริ่มมีเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว ทําใหมีการส่ังซื้อสินคาจากไทยเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากน้ี       
ไทยยังมีตลาดสงออกอาหารสัตวที่สําคัญ ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศอาเซียน 
และออสเตรเลีย ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 มูลคาสงออกอาหารสุนัขและแมวไปยังตลาดที่สําคัญตางๆ 
 

ประเทศ 
มูลคา : (ลานบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

2553 2554 2555 
ม.ค.-
เม.ย. 
2556 

2553 2554 2555 
ม.ค.-
เม.ย. 
2556 

ญี่ปุน 7,858 8,434 9,679 2,897 -1.9 7.3 14.8 -5.5 

สหภาพยุโรป 3,783 3,951 4,243 1,568 5.2 4.4 7.4 48.1 

สหรัฐอเมริกา 3,124 3,406 4,377 1,552 20.7 9.0 28.5 10.5 

อาเซียน 1,597 2,116 2,669 987 45.7 32.5 26.1 22.8 

ออสเตรเลีย 1,359 1,135 1,741 582 12.0 -16.5 53.4 -1.9 

อื่น ๆ 2,026 2,417 2,867 981 15.2 19.2 18.6 15.2 

รวม 19747 21,459 25,576 8,567 8.1 8.7 19.2 10.2 

 
ที่มา : ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, มูลคาสงออกอาหารสุนัขและแมวไปยังตลาด
ที่สําคัญตางๆ, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. KTB Convenience Shop /
บริการขอมูล/ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ/Industry Rating Index. 
 
 ทั้งนี้ สิ่งที่เปนปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสุนัขทั้งตลาดในประเทศ  และตลาด
เพ่ือการสงออก (ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2556) ไดแก 
 1. ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และแปรรูปสินคาอาหารท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก จึงมี
วัตถุดิบมากมายหลายประเภท สําหรับการผลิตอาหารสุนัข 
 2. อาหารสุนัขสําเร็จรูปมีสารอาหารที่เปนประโยชนตอสัตวเลี้ยงครบถวน จึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเลี้ยงสัตวที่รัก และใสใจในสุขภาพสัตวเลี้ยงไดเปนอยางดี 
 3 ตัวสินคาเปนผลิตภัณฑพรอมใช ที่ใหความสะดวกแกผูเลี้ยงสัตว  
 4 ตลาดยังมีชองวางใหผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายไดอีกมาก เชน 
อาหารเฉพาะสําหรับลูกสุนัขหรือลูกแมว รวมถึงตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสัตวเลี้ยง เชน อาหารเสริม
วิตามิน อาหารที่ลดกลิ่นปากสุนัข เปนตน 
 5. ตลาดในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมขยายตัวสูงจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ตางๆ ซึ่งเปนผลใหมีการคาเสรีหาซื้อไดอยางสะดวก 
 นอกจากปจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสุนัขสําเร็จรูปแลว ยังมีสิ่งที่เปนปจจัย
เสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารสุนัข คือ 
 1. ตนทุนการผลิตโนมสูงขึ้นจากปญหาราคาวัตถุดิบที่สําคัญบางชนิดมีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้น ประกอบกับคาพลังงาน และคาขนสงยังเปนปจจัยเรงอีกดวย 
 2. ผลจากการปรับเพ่ิมคาจางแรงงานขั้นต่ํา สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตดานแรงงาน
ที่มีสัดสวนถึงรอยละ 17 
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 3. อาหารสุนัขและแมวสําเร็จรูปมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการท่ีผูเลี้ยงปรุงขึ้นเอง 
 4. ผูผลิตขนาดกลางและเล็ก สวนใหญเปนเพียงผูรับจางผลิตเทานั้น จึงมีความเส่ียงตอ
การถูกยกเลิกสัญญาวาจางได 
 สรุป เนื่องจากธุรกิจอาหารสุนัขไดเติบโตสูงสูงขึ้น เนื่องจากผูเลี้ยงเริ่มใชอาหารสําเร็จ
เลี้ยงสุนัขมากข้ึน ทําใหผูสนใจเขาสูธุรกิจมากข้ึน ทําใหปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย   
มากขึ้น ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําความรูของลักษณะตลาดอาหารสัตวเลี้ยงมาใชในการจัดประเภทอาหาร   
สุนัขสําเร็จรูปของแตละยี่หอมาใชในการจัดประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอตางๆ ออกเปนตาม
ระดับคุณภาพอาหาร ในการหามูลคาความเต็มใจจาย เพ่ือการวิเคราะหแนวทางการกําหนดราคา
แบบคารเทล ไดแก กลุมอาหารราคาประหยัด เชน ยี่หอเอโปร บอกดอก และบิงโก กลุมอาหารระดับ
มาตรฐาน เชน ยี่หอเพดดีกรี สมารทฮารท และอัลโป ทั้ง 2 กลุมนี้จัดอยูในตลาดอาหารสุนัขระดับ
ลางเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย และกลุมอาหารระดับพรีเมียม เชน โรยัลแคนิน โปรแพลน 
และฮิลลไซไดเอท กลุมนี้จัดอยูในตลาดอาหารสุนัขระดับบน ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่นําเขา
จากตางประเทศ 
 
3. แนวคิดความเต็มใจจาย  

เพ่ือใหทราบถึงความเต็มใจจายของผูบริโภค การศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของและรูปแบบ  
ที่ใชในการวิเคราะหความเต็มใจจายจึงเปนสวนท่ีสําคัญ เพราะทําใหทราบถึงความสามารถใน             
การกําหนดราคาของสินคาที่จะนํามาวางจําหนาย โดยพิจารณาจากราคาท่ีผูบริโภคจะสามารถซ้ือได 

3.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น มีความเก่ียวของกับ
ลักษณะของบุคคลของผูบริโภคแตละคนที่แตกตางกัน  

      3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล หรือลักษณะประชากรศาสตร 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 57-59) กลาววา ประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใช
ในการสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดประชากรท่ีชวย
กําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น  

 3.1.2 ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล 
 เสรี วงมณฑา (2542: 32 – 46, อางถึงในกัทลี ศรีมณฑล, 2552: 15 - 19) 

กลาววา ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางของ
ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ที่สงผลใหการตัดสินใจซ้ือและเลือกใช
บริการที่มีความแตกตางกัน โดยสามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ออกเปน           
2 ประการ ไดแก 
 3.1.2.1 ปจจัยภายใน ไดแก ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู  
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 3.1.2.2 ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากส่ิงแวดลอมรอบตัวของ
บุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบคัว สังคม 
วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม  
 กลาวคือ ปจจัยสําคัญที่มีผลใหซื้อสินคาหรือการใชบริการชนิดหนึ่งๆ มีลักษณะ
ที่แตกตางกันไปตามความตองการของแตละคน โดยผูวิจัยใชแนวคิดของศิริวรรณ เสีรัตน และคณะ 
(2550: 57-59) ในการต้ังแบบสอบถามสวนที่ 1 ซึ่งเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
นอกจากน้ี การประเมินถึงความสามารถในการซ้ือดานราคาก็เปนสวนสําคัญ ซึ่งสามารถคํานวณได
โดยวิธีการประเมินความเต็มใจจายของแตละบุคคล  

3.2 การประเมินความเต็มใจจาย 
 ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549, อางถึงใน ชนิตา พันธุมณี ; รภัสสรณ คงธนจารุอนันต, 
2555: 12) กลาววา ความเต็มใจท่ีจะจาย คือ ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมที่จะ
จายคาสินคาหรือคาบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ราคาท่ีผูบริโภคยินดีที่จะจายขึ้นอยูกับการประเมิน
มูลคาของสินคาหรือบริการนั้นๆ และข้ึนอยูกับผูบริโภความีความสามารถที่จะจายไดมากนอยเพียงใด
ดวยความยินดีที่จะจายนี้ ถือวาเปนองคประกอบหนึ่งของอุปสงคที่ทรงประสิทธิผล 
 ทั้งนี้การคํานวณความเต็มใจจายของแตละบุคคลสามารถคํานวณไดจากการประเมิน
มูลคาสิ่งแวดลอม โดยมี 5 วิธี (ชนิตา พันธุมณี ; รภัสสรณ คงธนจารุอนันต, 2555: 12-13) ดังนี้ 
 3.2.1 วิธีทางตรง คือ วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา เพ่ือแสดงใหเห็นถึง 
ความพอใจของบุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอมโดยตรง ไดแก วิธี Contingent Valuation Method (CVM) 
และวิธี State Preference Method เปนตน จากสาเหตุที่กลไกตลาดไมสามารถจัดสรรทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตระบบเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบภายนอก (ทั้งผลเสียและผลประโยชน) 
และมีสินคาสาธารณะ อาทิ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสินคาที่ไมผานระบบตลาด และหาผูเปนเจาของ
แทจริงไมไดนั้น ทําใหนักเศรษฐศาสตรพยายามหาวิธีที่จะวัดมูลคาสิ่งแวดลอมออกมาเปนตัวเงิน     
วิธีดังกลาวน้ันถูกเรียกวา การสมมติเหตุการณ (CVM) ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานความคิดวา ถาเราตองการ
ทราบถึงความเต็มใจท่ีจะจายของบุคคล (หฤทัย มีนะพันธ, 2550: 539) 
 วิธีการนี้ตองมีการสอบถามเก็บความคิดเห็นของประชาชนท่ีถูกเลือกเปนตัวอยาง 
โดยถามจํานวนเงินที่ผูตอบคําถามวาเต็มใจจะจายเงิน เพ่ือสนับสนุนโครงการหรือเหตุการณสมมติ    
ที่จะแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งคาที่ไดออกมาจะเปนคาท่ีสะทอนใหเห็นมูลคาของส่ิงแวดลอม 
ซึ่งสามารถใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมไดทั้ง Use Value, Non-Use Value และ Option Value 
ขึ้นอยูกับลักษณะการต้ังคําถาม ดังนั้น จึงมีการนําเทคนิคนี้ที่ใชวัดมูลคาสิ่งแวดลอมในงานท่ีคอนขาง
หลากหลายกวาวิธีการประเมินมูลคาดวยเทคนิคอ่ืนๆ โดยการสอบถามทัศนคติ หรือความคิดของกลุม
บุคคลซ่ึงเปนตัวแทนของประชากร เกี่ยวกับจํานวนเงินที่พวกเขาเต็มใจที่จะจายสําหรับผลประโยชน 
ที่จะไดรับ หรือจํานวนเงินที่พวกเขาเต็มใจยอมรับจากผลกระทบเชิงลบ หรือผลเสียของโครงการ 
 วิธีการ CVM ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1936 โดย Bob Davis เพ่ือ
ประเมินผลประโยชนของการนันทนาการกลางแจงใน Maine Backwood เขาไดตั้งคําถามโดยเพ่ิม
จํานวนเงินของความเต็มใจท่ีจะจายสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกวาผูตอบจะตอบวา “ไมเต็มใจ” จากนั้นก็นํา
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คําตอบสุดทายของผูตอบแตละคนที่ยินดีจะจายไปคํานวณหาคา WTP โดยนํามาหาคาเฉล่ีย 
(กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธิ์, 2554: 35) 
 3.2.2 วิธีทางออม  คือ  การหามูลคาของสิ่ งแวดลอม โดยวัดจากมูลคาของ
สิ่งแวดลอมที่มีอยูในสินคาอ่ืนๆ ที่ผานตลาด ภายใตพ้ืนฐานแบบจําลองของการเลือกและพฤติกรรม
ของผูบริโภค เปนการสังเกตพฤติกรรมของผูตอบและนํามาคํานวณความเต็มใจจาย ไดแก วิธีการ
ตนทุนการทองเที่ยว หรือ Travel Cost Method (TCM) และ วิธี Hedonic Price Model (HPM)  
 3.2.3 วิธี Environmental of Factor Input เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม
เฉพาะกรณีที่สิ่งแวดลอมหนาที่เปนสวนหนึ่งของปจจัยการผลิต เปนการประเมินมูลคาของ Indirect 
use ของสิ่งแวดลอมในฐานะเปนปจจัยการผลิตซึ่งสามารถกระทําผานฟงกชันการผลิตและฟงกชัน
ตนทุน 
 3.2.4 วิธี Market Valuation สามารถประมาณมูลคาสิ่งแวดลอมไดทั้ง 3 วิธี คือ 
วิธีการประมาณจากคาใชจายที่เปลี่ยนแปลง วิธีการที่ประมาณจากจํานวนเงินที่ตองจายเพ่ือทดแทน
ความเสียหาย อันเกิดจากคุณภาพสิ่งแวดลอมเปล่ียน และ วิธีการที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพของส่ิงแวดลอม ผลกระทบทางกายภาพและคาใชจายที่เกิดข้ึน 
 3.2.5 วิธี Benefit Transfer เปนการนําขอมูลสิ่งแวดลอมที่มีการประเมินไวแลว
ปรับใชโดยตองมีการปรับคาตามสภาพของความแตกตางทางส่ิงแวดลอม  และสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยนําไปใชในกรณีท่ีมีระยะเวลาในการศึกษานอย  
 ดังนั้น ความเต็มใจที่จะจายในเรื่องของการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป จึงเปน            
การแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดที่ผูบริโภคมีความยินดีที่จะจายเพ่ือซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป โดย            
การประเมินเปนตัวเงินเพ่ือแลกกับคุณประโยชนจากการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอตางๆ ดวย  
ความสมัครใจ โดยการศึกษาครั้งนี้ ใชรูปแบบการประเมินมูลคาโดยวิธีสมมติเหตุการณแบบ CVM 

3.3 วิธีการออกแบบสอบถาม Contingent Valuation Method (CVM)  
  เพ่ือถามหาความเต็มใจท่ีจะจาย โดยการสมมติเหตุการณใหประเมินคาดวยวิธี  
CVM สามารถทําไดหลายวิธี (นฤมล เจริญวงศ, 2554: 21-23 ; เบญจมาศ สัมพันธ, 2554: 23-24) 
ประกอบดวย 

 3.3.1 การตั้งคําถามปลายเปด (Open-ended Question) เปนการถามคําถาม  
โดยใหผูสัมภาษณบอกราคาท่ีเต็มใจที่จะจายเอง โดยผูสัมภาษณไมตองกําหนดจํานวนเงินเริ่มตน 
เพ่ือใหผูสัมภาษณแสดงความเต็มใจที่จะจายไดอยางอิสระ ตัวอยาง “ถามีการปรับปรุงสวนสัตว       
เขาเขียวใหดีขึ้น คุณยินดีจะจายเงินคาบํารุงชวยเหลือหรือไม” กรณีผูถูกสัมภาษณตอบวา “เต็มใจที่
จะจาย” ผูสัมภาษณจะถามตอวา “คุณเต็มใจจะจายดวยจํานวนเงินสูงสุดเทาไร”  

จุดออนของขอคําถามปลายเปด คือ ผูใหสัมภาษณอาจไมเคยเห็นสินคา 
หรือไมไดรับผลกระทบจากส่ิงนั้นมากอน จึงทําใหยากที่จะใหขอมูลของสิ่งนั้น ทําใหตองใชเ วลานาน
ในการคิดหาคําตอบ ทําใหคาตัวเลขท่ีไดไมตรงกับความเปนจริง หรืออาจมีการปฏิเสธไมตอบคําถาม  
หรือตอบเปนศูนย  
 3.3.2 การต้ังคําถามแบบปด (Close-ended Question) เปนการถามคําถามโดย  
ผูสัมภาษณจะเปนผูกําหนดจํานวนเงินเริ่มตนเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตัดสินใจ ทั้ งนี้ไดนําเทคนิค          
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การตอรองราคาหรือการประเมินมูลคา (bidding games) มาชวยในการสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีการที่
เหมือนกับการตอรองราคาในตลาดซื้อ-ขายปกติ โดยจํานวนเงินเริ่มตนที่กําหนดขึ้นจะมีมูลคา
ใกลเคียงกับผูถูกสัมภาษณจะตอบถามีตลาดเกิดขึ้นจริง แตตลาดในท่ีนี้นั้น เปนลักษณะตลาดท่ีถูก
สมมติขึ้น ดังนั้น ผูถูกสัมภาษณจะสามารถตอรองราคาไดจนถึงระดับที่แทจริงที่เขาจะสามารถเต็มใจ
จายหรือเต็มใจรับการชดเชย  
 อยางไรก็ตาม ในสถานการณของสินคาที่ถูกสมมตินั้น มีความจําเปนที่          
ผูถูกสัมภาษณตองคุนเคยกับสินคานี้ดวย เพ่ือใหไดขอมูลตอบกลับมาได ซึ่งผูสัมภาษณอาจเลือกใชวิธี 
payment card ประกอบในการสัมภาษณดวย เพ่ือชวยใหผูถูกสัมภาษณเขาใจไดชัดเจนและยอม
เปดเผย จํานวนเงินที่เขาเต็มใจจายออกมาไดงายขึ้น ยกตัวอยางเชน สินคาสิ่งแวดลอม หมายถึง  
ภาพทิวทัศนที่ดีขึ้นกวาเดิม ก็จะไดผลขึ้น หากเราแสดงภาพทิวทัศนที่ปราศจากมลพิษและนํามา
เปรียบเทียบกับภาพในกรณีที่มีภาวะมลพิษ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่นํามาเปนคําถามตองเปนสิ่งที่ผูถูก
สัมภาษณมีความคุนเคยกับความหมายของการจายในรูปแบบตางๆ โดยปราศจากขอสงสัย เชน ภาษี
ทองถ่ิน การเก็บคาธรรมเนียม เปนตน 
 ลักษณะขอคําถามแบบ bidding game มี 2 ประเภท ไดแก 

       3.3.2.1 การตอรองครั้งเดียว (Single Bid game) ผูสัมภาษณจะเสนอราคา
เดียว โดยจํานวนเงินอาจมีคาต่ํา หรือคาสูง เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตอบวาเต็มใจจายหรือไม เชน    
ถามวา“ถาจะมีการปรับปรุงสวนสัตวเปดเขาเขียว คุณจะเต็มใจจายเงินบํารุง จํานวน 1,000 บาท   
ตอป หรือไม” ถาผูถูกสัมภาษณตอบวา “เต็มใจ” ก็จะถามตอไปอีกวา “จริงๆแลวถาคุณจะจาย
มากกวานี้ คุณเต็มใจจายสูงสุดเทาไร” ในขณะเดียวกัน ถาผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ตั้งแต
ครั้งแรก ผูสัมภาษณจะเปลี่ยนมาถามวา “แลวคุณเต็มใจจายดวยจํานวนเงินสูงสุดเทาใด” 

 3.3.2.2 การตอรองหลายครั้ง (Iterative bid game) ผูสัมภาษณจะเสนอ
ราคาจํานวนหน่ึง ที่มีคาต่ํา หรือคาสูงก็ได และถามในลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตอบ
เพียงวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจยอมรับเทานั้น ถาเปนกรณีมูลคาสูงและผูถูกสัมภาษณตอบวา         
“ไมเต็มใจจาย” คําถามตอๆ ไปคอยลดจํานวนลงมาจนถึงระดับที่ผูถูกสัมภาษณจะเปล่ียนมาตอบวา 
“เต็มใจ” ที่จะจายตามระดับจํานวนเงินนั้นระดับหนึ่ง จนผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ดังนั้น 
ราคาสุดทายที่เขาบอกวาเต็มใจจาย จะเปนราคาที่ประมูลได และเปนจํานวนเงินสูงสุดที่เขาเต็มใจ
จาย ในขณะเดียวกัน หากตองการจะศึกษาถึงจํานวนเงินที่เขาเต็มใจรับการชดเชย ผูสัมภาษณก็จะ
ถามดวยราคาประมูลเริ่มแรกขั้นต่ํา และเพ่ิมราคาข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังถึงระดับจํานวนเงินสูงสุด       
ที่เขาเต็มใจรับการชดเชย 

 เทคนิคนี้ สะดวกในการนํามาประยุกตใชกับการศึกษาตางๆ และ 
การกําหนดจํานวนเงินเริ่มตน ซึ่งสามารถใชทดสอบการเกิดอคติของการใชจํานวนเงินเริ่มตนได โดย
การแบงผูใหสัมภาษณเปนกลุมยอยหลายๆ กลุม 

 3.3.2.3. การตั้งคําถามแบบปลายปดและกําหนดจํานวนเงินที่จะตอรอง 2 คา 
(Dichotomous choice) วิธีนี้ ผูสัมภาษณจะมีเพียงคําตอบใหเลือกตอบเพียงวา “เต็มใจจาย” หรือ 
“ไมเต็มใจจาย” เทานั้น ตัวอยาง “คุณยินดีจายคาบํารุงสนับสนุนโครงการบานเมืองสะอาดปราศจาก
ขยะ ในจํานวนเงิน 500 บาทหรือไม” หากผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ก็จะใหถามคําถามเดิม 
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แตเพ่ิมราคาใหสูงขึ้น หรือในจํานวนเงินอีกสองเทาของจํานวนเงินเริ่มตน แลวใหเลือกตอบวา “เต็มใจ
จาย”หรือ “ไมเต็มใจจาย” และในทางกลับกันกรณีที่ผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ก็จะถามดวย
คําถามเดิมอีกครั้งแตจะลดจํานวนราคาลงครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินเริ่มตน จนผู ใหสัมภาษณตอบวา 
“เต็มใจ” อีกครั้ง  

 นอกจากเทคนิคการต้ังคําถามท้ัง 3 วิธีดังกลาว ยังมีเทคนิคแบบอ่ืน เชน 
Trade of games การเสนอทางเลือกหลายๆ ทางเลือก เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณเลือกตอบ วิธีการน้ีจะ
ทําใหผูถูกสัมภาษณไดเปรียบเทียบความคุมคาของชองทางเลือกต างๆ แตก็ยังมีขอจํากัด คือ ใน       
การเสนอทางเลือกจะตองมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล เพ่ือใหบุคคลสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
ซึ่งคอนขางทําใหยากในความเปนจริง และ Delphi technique เปนการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ   
ในเรื่องที่ตองการศึกษาโดยตรง ดวยขอคําถามท่ีผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไมทราบคาที่ผู เชี่ยวชาญ   
แตละทานระบุไว ทั้งนี้ความนาเชื่อถือจะขึ้นอยูกับคุณภาพของผูเชี่ยวชาญและความสามรถใน        
การสะทอนถึงมูลคาที่แทจริง 

สรุป ความเต็มใจที่จะจาย คือ ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมที่จะ
จายคาสินคาหรือคาบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งราคาท่ีผูบริโภคยินดีที่จะจายขึ้นอยูกับการประเมิน
มูลคาของสินคาหรือบริการน้ันๆ โดยการศึกษาครั้งนี้ ในแบบสอบถามสวนที่ 4 เพ่ือหาความเต็มใจ
จายนั้น ผูวิจัยใชวิธีการประเมินคาสิ่งแวดลอมแบบ Contingent Valuation Method (CVM)  
เพ่ือใหบุคคลบอกถึงมูลคาที่ยินยอมจาย ทั้งนี้ลักษณะคําถามท่ีใช มีลักษณะคําถามปด  แบบ Bidding 
Game Question หรือ แบบสอบถามแบบตอรองราคา โดยแบบแผนการถามจะมีลักษณะดังนี้ 
 

ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา X บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
      □ เต็มใจ            □ ไมเต็มใจ            
 
        ที่ราคา X (+50%) บาท เต็มใจหรือไม              ที่ราคา X (-50%) บาท เต็มใจหรือไม        
          □ เต็มใจ      □ ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ              □ ไมเต็มใจ      
 
ที่ราคา X (+50%) บาท    ที่ราคา X (-50%) บาท ที่ราคา X (+50%) บาทที่ราคา X (-50%) บาท 
□ เต็มใจ   □ ไมเต็มใจ    □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางการออกแบบสอบถามความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
 
4. แนวคิดตลาดผูขายนอยรายและการรวมตัวแบบคารเทล  

4.1 ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร 
 ในความหมายของเศรษฐศาสตร ตลาดมีความหมายเปนนามธรรม ไมไดเจาะจง       
วาจะตองประกอบดวยสถานท่ีเสมอไป หมายถึง การตกลงซ้ือขายสินคาและบริการรวมทั้งปจจัย       
การผลิต การตกลงซื้อขายแรงงาน โดยไมจําเปนวาผูซื้อและผูขายจะตองมาพบกันและเห็นสินคา
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ทั้งหมดกอนตกลงใจซื้อ ตลาดสินคาและบริการจะมีขนาดตางๆ กัน ไดแก ตลาดที่แคบ คือ            
มีการติดตอซื้อขายกันในวงจํากัด แตสินคาบางชนิดมีตลาดกวางขวาง คือ มีการติดตอซื้อขายใน     
วงกวาง มีขอบเขตไปท่ัวโลก หรือผูซื้อและผูขายอยูคนละมุมโลก (ธีระวัฒน จันทึก, 2554: 86) 
 ทั้งนี้ ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจแบงตลาดออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

  4.1.1 ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfectly Competitive Market) เปนตลาดที่มี
จํานวนผูขายแขงขันกันมาก แตการซื้อขายของแตละรายมีปริมาณนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 
ซื้อขายของท้ังหมดของตลาด ดังนั้น เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงระดับการซ้ือขายของผูซื้อ และผูขาย 
รายใดรายหนึ่ง จึงไมกระทบกระเทือนตลาดแตอยางไร 

 4.1.2 ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competition Market) เปน
ตลาดที่มีผูซื้อผูขายจํานวนไมมาก สินคาที่ซื้อขายกันในตลาดจะมีลักษณะแตกตางกันจนไมสามารถ
นํามา ใชแทนกันไดอยางสมบูรณ ดังนั้น ผูขายแตละรายจึงสามารถผูกขาดและกําหนดราคาสินคาได
ในระดับหน่ึง การแบงประเภทของตลาดแขงขันไมสมบูรณพิจารณาจากลักษณะสําคัญคือ จํานวน
ผูผลิตหรือผูขาย ความยากงายในการหาสินคาอ่ืนมาใชทดแทน และความยากงายในการเขาหรือ   
ออกจากตลาด ไดแก ตลาดผูขายนอยราย ตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด และตลาดผูกขาด  (ธีรวัฒน      
จันทึก, 2554: 87-89) 
 4.2 ตลาดผูขายนอยราย  

เปนตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายจํานวนไมมากนักอาจจะมี 2 - 5 ราย โดยปกติจะไมมี   
การแขงขันกันในดานราคา เพราะหากแขงขันกันดานราคา ผลสุดทายจะทําใหกําไรตอหนวยลดลง
และยอดขายไมเพ่ิมข้ึน แตจะมีการแขงขันกันในดานความแตกตางกันของสินคา 

4.2.1 ลักษณะของตลาดผูขายนอยราย โดยทั่วไปแลวเราสามารถแบงตลาด         
ผูแขงขันนอยรายออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
 4.2.1.1 ตลาดที่ขายสินคาเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous or Pure 
Oligopoly) หมายถึง ผูผลิตแตละรายผลิตสินคาเหมือนกันทุกประการ เชน น้ํามันเบนซิน ซีเมนต 
โดยการแขงขันจะไมแขงกันที่ราคา แตจะแขงกันที่ความแตกตางในดานบริการ 
 4.2.1.2 ตลาดที่ขายสินคาตางกัน (Differentiated Oligopoly) หมายถึง 
ผูผลิตแตละรายผลิตสินคาแตกตางกัน แตสามารถใชทดแทนกันได เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา            
เปนตน แตสิ่งที่เหมือนกันของตลาดผูแขงขันนอยรายท้ัง 2 แบบ จําเปนตองมีสิ่งกีดขวางไมใหผูผลิต
รายใหมเขามาผลิตแขงขันไดสะดวก ทั้งนี้เพ่ือมิใหผู อ่ืนเขามาแยงสวนแบงการตลาดของตนไป  
(ธีรวัฒน จันทึก, 2554: 89 - 90) 

4.3 นโยบายการรวมตัวผลิตขององคกรธุรกิจ (Cartel) 
  การดําเนินนโยบายของหนอยธุรกิจในตลาดผูขายนอยราย จําเปนตองคํานึงถึง  
ปฏิกิริยาที่คูแขงขันจะมีโตตอบกับการดําเนินนโยบายของตน เพ่ือรักษาผลประโยชนรวมกัน  ดังนั้น 
หนวยธุรกิจจึงมักรวมตัวกันในการดําเนินนโยบายตางๆ ใน 2 ลักษณะ  การรวมตัวอยางเปนทางการ 
(Cartel) หรือ การรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ (Collusion) (ชยันต ตันติวัสดาการ, 2552: 242) 
 การรวมตัวแบบคารเทล คือ กลุมบริษัทที่รวมตัวกัน เพ่ือสรางอํานาจผูกขาด ดวย            
การตกลงปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย และกําหนดราคา  โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหากําไร
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รวมกันใหสูงสุด และแบงปนไปยังสมาชิกแตละคนตามสัดสวนที่ไดตกลงกันไว โดยขอดีของการรวมตัว
แบบคารเทล คือ 

1. สรางอํานาจการตอรองทางการตลาด 
2. ลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความไมแนนอนทางดานการผลิตและราคา 
3. ลดภาวการณแขงขัน 
4. ลดคาใชจายที่ไมจําเปนเกี่ยวกับการแขงขัน โฆษณาและการสงเสริมการจําหนาย 

  ทั้งนี้ ลักษณะของบริษัทที่สามารถรวมกลุมแบบคารเทล ไดแก ธุรกิจตองมีจํานวน  
ไมมากนัก ขนาดของธุรกิจและตนทุนไมแตกตางกันมากเกินไป ตองมีขอกีดขวางในการเขามาแขงขัน
ของธุรกิจใหม และสุดทายตองไดรับการอนุญาตตามกฎหมายของแตละประเทศ  
  สรุป ตลาดผูขายนอยราย เปนตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายจํานวนไมมากนัก  ซึ่งการลด
ภาวะการแขงขันทางดานราคา สามารถทําไดโดยการรวมกลุมกันทางธุรกิจ และจากแนวคิดตลาด
ผูขายนอยราย และการรวมตัวแบบคารเทลน้ัน ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้เปนสวนอธิปรายโอกาสใน     
การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหารสุนัขสําเร็จรูป รวมทั้งไดกําหนดคําจําจัดความของกลยุทธ    
ในการกําหนดราคาแบบคารเทล หรือ การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหารสุนัขที่มีการต้ังราคา
เดียว จากความหมายของการรวมตัวแบบคารเทล เ พ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาทาง 
การตลาด จากการวิเคราะหระดับราคาดวยความเต็มใจจายของผูบริโภค 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ  

5.1 การกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ 
 สุพานี สฤษฎวานิช (2552: 361) ไดใหความหมายวา กลยุทธ หมายถึง แผนงาน
สําคัญที่องคการจะใชเปนแนวทางในการบรรลุเปาหมายหลักขององคการ 
 สเคอรเมอรฮอรน (Shemerhorn, 2002: 203) ใหทรรศนะไววา กลยุทธ คือ      
แผนแมบทที่ครอบคลุมทุกประบวนการปฏิบัติงานขององคการ เปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ในระยะยาวและเปนแนวทางการใชทรัพยากรท่ีมีใหบรรลุเปาหมายไดอยางยั่งยืนและไดเปรียบใน         
การแขงขัน 
 สรุปไดวา กลยุทธ หมายถึง แผนงาน หรือแนวปฏิบัติที่ระบุเปาหมายในอนาคต โดย
ทําหนาที่เปนเคร่ืองมือของผูบริหาร มีเปาหมายท่ีตองการใหองคการบรรลุประสิทธิผลที่ตั้งไว โดย          
การจัดการเชิงกลยุทธผลิตภัณฑนั้น ในสวนของการตลาดจะมุงเนนไปที่สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) กลาวคือ 

5.2 สวนประสมทางการตลาด 
คอตเตอร (Kotler, 1997: 92) ไดอธิบายเก่ียวกับสวนประสมการตลาด หมายถึง         

ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย อดุลย 
และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550: 24) เปนที่ทราบกันดีวา วัตถุประสงคของการตลาดคือ การสราง           
การแลกเปลี่ยนใหเกิดข้ึนเพ่ือมุงหวังกําไรจากกิจกรรมดังกลาว ดังนั้น  กิจกรรมทางการตลาดจึงเปน 
สิ่งทีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การใชสวนประสมทางการตลาด (4P’s)       
แตละอยาง ประกอบดวย ผลิตภัณฑ การวางราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
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(สื่อสารการตลาด) ตางก็กระทบตอกระบวนการซื้อในข้ันตางๆ ดวย ในฐานะที่เปนตัวกระตุนหรือ    
สิ่งเราทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจซื้อ 
  จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดขางตน จะเห็นวาเปนเครื่องมือที่ตองใชรวมกัน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งรายละเอียดของ
องคประกอบแตละประการ ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้ใชปจจัย 2 สวน คือ ตัวแปรดานผลิตภัณฑและ
ราคา ดังนี้ 

     5.2.1 ผลิตภัณฑ คือ สิ่งซึ่งตอบสนองความตองการของมนุษย ผลิตภัณฑนั้นสามารถ
เปนไดทั้งสิ่งซึ่งมีตัวตน หรือไมมีตัวตน แตตองมีอรรถประโยชน (Utility) หรือมีมูลคา (Value) ใน
สายตาของลูกคา โดยผลิตภัณฑเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของสวนประสมทางการตลาด การนํากลยุทธดาน
ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงอัจจัยดังตอไปน้ี 

       5.2.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ และ/หรือความแตกตางทางการแขงขัน 
หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆที่เหนือกวาคูแขงขัน  ประกอบดวย ความ
แตกตางดานบริการ ความแตกตางของผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบุคลากร และความแตกตางดาน
ภาพลักษณ 

 5.2.1.2 พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชน
พ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา เปนตน 

5.2.2 ราคา เปนสิ่งทีก่ําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียน หรือการบริการในรูปแบบของ
เงินตรา ซึ่งนักการตลาดตองตัดสินใจในเรื่องของราคาและการปรับปรุงราคา ทั้งนี้ การกําหนดกลยุทธ
ดานราคาจะตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑที่สูงกวาราคาของสินคา ตนทุน
ของสินคาคาใชจายที่เกี่ยวของและภาวการณแขงขัน โดยนโยบายและกลยุทธตางๆ ในการกําหนด
ราคา ดังนี้ 

    5.2.2.1 นโยบายการใหสวนลด เปนสวนท่ีลดใหจากราคาที่กําหนดไวใน
รายการ เพื่อใหผูซื้อกระทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขาย 

 5.2.2.2 กลยุทธการตั้งราคา เพื่อการสงเสริมการตลาด เปนการจูงใจผูบริโภค
ใหซื้อสินคามากข้ึน ไดแก การตั้งราคาลอใจ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ เปนตน 

 5.2.2.3 นโยบายระดับราคา โดยผูผลิตอาจจะกําหนดราคาของสินคาตาม
ตําแหนงสินคาของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ทั้งนี้ผูผลิตอาจต้ังราคาสินคา ณ ระดับราคาตลาด
ต่ํากวาหรือสูงกวาระดับราคาตลาด 

 5.2.2.4 นโยบายราคาเดียว หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาสินคาชนิดหน่ึง
สําหรับผูซื้อทุกรายในราคาเดียว ภายใตสถานการณที่ เหมือนกัน นโยบายราคาเดียวอาจมี           
การเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาท่ีตองการ ซึ่งเม่ือเปลี่ยนแปลงก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาวกับ    
ผูซื้อทุกรายเหมือนกัน 

 5.2.2.5 กลยุทธการลดราคา เปนวิธีการลดราคาจากราคาเดิมที่กําหนดไว 
เนื่องจากราคาที่กําหนดไวจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวการณแขงขันและ
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 53 - 56 อางถึงใน ชาตรี 
พิมพอํ่า, 2551: 21 -23) 
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จากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด เพื่อนํามาใชกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑนั้น อาจ
กลาวไดวามีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง นั่นคือ เมื่อไดผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของกลุมลูกคาแลว การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับประโยชนของผลิตภัณฑที่กลุมลูกคาไดรับ เปน
แผนการตลาดเพ่ือใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันในตลาดธุรกิจได ซึ่งราคาเปนตนทุนของผูบริโภคและ
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนด
กลยุทธราคาตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ 

สรุป จากสถานการณที่ธุรกิจอาหารสุนัขเติบโตสูงสูงขึ้น ทําใหผูสนใจเขาสูธุรกิจ 
มากขึ้น ดังนั้น ผูผลิตจึงมีความจําเปนในการใชใชสื่อการโฆษณาและทําการตลาด เพ่ือใหสินคาเปน  
ที่รูจัก และผูเลี้ยงสุนัขจดจําในตราสินคาของตนมากที่สุด แตโดยสวนใหญแลวผูเลี้ยงสุนัขจะนิยม
เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตนคุนเคยเปนปจจัยแรกๆ ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดสราง
แบบสอบถามเพ่ือพิจารณาถึงความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อ จากการสมมติ
สถานการณใหอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่เคยใช มีการปรับเปลี่ยนราคา ผูบริโภคจะยังคงตัดสินใจซ้ือ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปเหลานั้นตอไปหรือไม เพ่ือนํามาอภิปรายตอไป 

 
  6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเรื่องของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เบญจมาภา กะลัมพะนันท (2554: บทคัดยอ) ศึกษา “ทัศนคติผูเลี้ยงสุนัขในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม ที่มีผลตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของ  ผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
400 ราย แบงเปนผูที่เลี้ยงสุนัขดวยผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปจํานวน 200 ราย และผูที่ไมได 
เลี้ยงสุนัขดวยผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปจํานวน 200 ราย ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเล้ียงสุนัขดวยผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปมีความรูความเขาใจตอผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูป โดยภาพรวมปานกลาง ดานความรูสึกและความคิดเห็นตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยของสวนประสมทางการตลาด ในลําดับแรก ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปสะดวกในการใชเลี้ยงสุนัข ดานราคา พบวา มี
ความคิดเห็นวา ราคาของผลิตภัณฑอาหารสุนัขมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ดานการจัด
จําหนาย พบวา มีความคิดเห็นวาผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปส ามารถซื้อไดทั่วไป เชน 
หางสรรพสินคา ราน Pet Shop เปนตน ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีความคิดเห็นวาโฆษณาท่ี
แสดงถึงสุขภาพของสุนัข ที่ดีขึ้นจากการใชผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปชวยสรางความนาเชื่อถือ
ของยี่หอสินคาได และสุดทาย ดานแนวโนมพฤติกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชผลิตภัณฑอาหาร
สุนัขยี่หอเพดดิกร ี มากท่ีสุด โดยสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) 
และสวนใหญนิยมซ้ือทุก 1 เดือน โดยซื้อจากรานจําหนายอาหารสัตวมากที่สุด เหตุผลที่เลือกเพราะ
สุนัขชื่นชอบ โดยชองทางที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปสวนใหญ คือ โทรทัศน 

กัทลี ศรีมณฑล (2552: บทคัดยอ) ศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาในตลาดนัดจตุจักร” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธ ตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาในตลาดนัดจตุจักร จากกลุม
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ตัวอยาง คือ ผูเลี้ยงสุนัขทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุ 15 ปขึ้นไป เลี้ยงสุนัขเปนสัตวเลี้ยง และมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป เฉพาะรานคาในตลาดนัดจตุจักรดวยตนเอง 
จํานวน 400 ราย ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีการใหความสําคัญในระดับ
มากตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ปจจัยทางจิตวิทยามีการใหความสําคัญอยูในระดับ
มากตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรุปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสุดทาย
ปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปอยางมีนัยทางสถิติ  

ชาตรี พิมพอํ่า (2551: บทคัดยอ) ศึกษา “ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูปสําหรับสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป สําหรับสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง 400 ราย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผล          
ในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป เพราะสะดวกในการใหกินและการเก็บรักษา ประเภทผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขที่ซื้อ คือ อาหารเม็ดแบบแหง ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อมากที่สุด คือ เพดดีกรี 
ปริมาณอาหารเม็ดแบบแหงที่ซื้อตอครั้งเฉลี่ย คือ มากกวา 1 ถึง 3 กิโลกรัม ความถ่ีในการซื้อ คือ 
เดือนละคร้ัง สถานที่ ที่ซื้ออาหารสุนัขเปนประจํา คือ แมคโคร บิ๊กซี โลตัส และคารฟูร คาใชจายใน
การซ้ือเฉล่ียตอครั้ง จํานวน 100 – 300 บาท แหลงขอมูลขาวสารมากที่สุด คือ โทรทัศน สําหรับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปสําหรับสุนัข 
พบวา มีอิทธิพลโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ          
การตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ เก็บงายและอาหาร
อยูไดนาน ไมเสียงาย ดานการจัดจําหนาย คือ สินคาหาซื้อไดงาย มีวางจําหนายอยูทั่วไป ดานราคา 
คือ ราคาปานกลางเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณา
ผานส่ือหลายประเภท ทั้งโทรทัศน วิทยุ แผนปลิวตางๆ จากการทดสอบหาความสัมพันธ พบวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ืออาหารสัตว
สําเร็จรูปสําหรับสุนัข 

ฐายินี เอ๊ียบทอง (2550: บทคัดยอ) ศึกษา “ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอ  
การซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในจังหวัดลําพูน” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผล  ตอการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในจังหวัดลําพูน จากกลุมตัวอยาง 200 ราย          
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จชนิดเม็ดอยางเดียว และ
ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปมาแลว 1 - 2 ป รูจักอาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานจําหนายสินคา สวนใหญ 
ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรี เลือกซื้อยี่หอที่มีชื่อเสียงรูจักกันทั่วไปมากกวาดานอ่ืน ขนาด  
ของอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อ คือ ขนาด 1 กิโลกรัม เลือกรานคาที่มีความสะดวกตอการเดินทาง               
ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจํานวน 2 ครั้งตอเดือน คิดวาจะใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอไปแนนอน และ
ชอบของแถมเปนปริมาณอาหารท่ีเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด ตลอดจนดานปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอ
การซ้ือของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับดีมาก คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  สําหรับปจจัยยอย พบวา มี
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ผลตอการซื้อโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ คือ ความครบถวนของสารอาหาร           
การระบุรายละเอียดของวันหมดอายุ ความเหมาะสมกับสุนัขแตละวัย เปนตน ดานราคา คือ ความ
เหมาะสมของราคาตอคุณภาพ การมีปายระบุบอกราคาสินคา ราคาคงท่ี และความเหมาะสมของ
ราคาตอ ขนาด ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ สถานท่ีจําหนายสะอาด สถานท่ีตั้งรานคาไปมา
สะดวก สถานท่ีจัดจําหนายมีที่จอดรถสะดวก เปนตน และดานการสงเสริมการตลาด คือ พนักงานมี
อัธยาศัยดี มีพนักงานคอยใหคําแนะนําสินคา พนักงานมีความรูเกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี เปนตน 

วราภรณ อ่ําศรีเวียง (2550: บทคัดยอ) ศึกษา “ปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
อาหาร สุนัขสําเร็จรูป ในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาถึง
ระดับปจจัย ทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในเขตเทศบาลอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาถึงปญหาในการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชน จาก
กลุมตัวอยางจํานวน 385 รายผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางการตลาดในการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป  
ของผูเลี้ยงสุนัขในระดับมาก มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ มีสารอาหารท่ีจําเปนครบ  
ทุกหมวดหมู มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกับสุนัขแตละวัย ปจจัยดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของอาหาร ราคาเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่มีความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง โดย          
การตัดสินใจเลือกซ้ือ เปนอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดที่มีสารอาหารครบถวน โดยแหลงขอมูล
เกี่ยวกับอาหารสุนัขสําเร็จรูป มักจะสอบถามจากเพ่ือที่เลี้ยงสุนัขเชนเดียวกัน และตัดสินใจเลือกซื้อ
ดวยตนเอง ยี่หอที่นิยมซื้อ คือ ยี่หอเพดดีกรี เปนยี่หอที่มีใหเลือกหลายสูตร เหมาะกับสุนัขทุกวัย/   
ทุกพันธุ งบประมาณในการซ้ือจํานวน 101 – 500 บาท โดยในการตัดสินใจซ้ือแตละครั้งมีปริมาณ  
ต่ํากวา 5 กิโลกรัม และทําการซื้อเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน สําหรับปญหาในการเลือกซื้อที่เปนปญหาใน
ระดับมาก ไดแก ไมมีปายบอกราคาท่ีชัดเจน สวนปญหาในระดับปานกลางน้ัน ไดแก อาหารสุนัข
สําเร็จรูปหมดอายุเร็ว อาหารสุนัขสําเร็จรูปราคาไมเหมาะกับคุณภาพและราคาไมแนนอน 

พรรษยาพร ทวีกุล (2549: บทคัดยอ) ศึกษา“ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล  
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง  20-30 ประดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต่ํากวา 10 ,000 บาทตอเดือน ใชผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป   
ชนิดเม็ด และใชมาแลวเปนระยะเวลา 3 - 4 ป ทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป
จากโทรทัศนมากที่สุด เลือกย่ีหอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยคํานึงถึงยี่หอหรือตราสินคาท่ีมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป และเปนยี่หอที่มีผลิตภัณฑหลากหลายเหมาะสมกับสุนัขทุกวัย  หรือ          
ทุกพันธุ ยี่หอ ที่นิยมซื้อ คือ เพ็ดดิกรี และซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาอยูใกลบาน  
หรือที่พัก และอยูในรานคาปลีกขนาดใหญ (เชน คารฟูร โลตัส บิ๊กซีแมคโคร เปนตน) ซื้อผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปหลังจากตัดสินใจซื้อไมเกิน 1 สัปดาห มีความพอใจมากกับผลิตภัณฑอาหารสุนัข
สําเร็จรูปที่ซื้อ ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปในอนาคตอยางแนนอน และจะแนะนํา
บุคคลอ่ืนใหใชผลิตภัณฑอาหารอาหารสุนัขสําเร็จรูปแนนอนความสําคัญตอป จจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ปจจัย ไดแก 
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ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ียเทากับ 3.60)และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

วิไลลักษณ สมใจ (2548: บทคัดยอ) ศึกษา “ความสัมพันธระหวางปจจัยใน          
การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือ อาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชนผูเลี้ยงสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดย   มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับปจจัยในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูปของประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย           
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ดานสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมของประชาชนผูเลี้ยง  สุนัขสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับดีมาก สําหรับ
พฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป 3 ดาน ไดแก ความถ่ีในการซื้อ ปริมาณในการซ้ือแตละครั้ง 
และประเภทหรือชนิดของอาหารที่ซื้อ พบวา สวนใหญซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป 1 คร้ังตอเดือน ซื้อ 
ครั้งละมากกวา 5 - 10 กิโลกรัมตอคร้ัง และนิยมซื้ออาหารสุนัขชนิดแหง สําหรับปจจัยใน            
การตัดสินใจซ้ือดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัข
สําเร็จรูปดานปริมาณการซ้ือ อายุ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปดาน
ความถีใ่นการซ้ือ และประเภท หรือ ชนิดของอาหารท่ีซื้อ อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปดานปริมาณ  การซ้ือ และประเภท หรือชนิดของอาหารท่ีซื้อ รายไดตอเดือน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปดานปริมาณการซ้ือ และลักษณะที่อยูอาศัย    
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปทั้งสามดาน ไดแก ดานความถ่ีในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ และประเภท หรือชนิดของอาหารท่ีซื้อ สําหรับปจจัยในการตัดสินใจซื้อดานสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือดานความถ่ีในการซื้อ ดาน
ราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ ดานความถี่และดานประเภทหรือชนิดของอาหารท่ีซื้อ ดาน
ชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อทั้งสามดาน ไดแก ความถี่ในการซื้อ 
ปริมาณการซ้ือ และดานประเภทหรือชนิดอาหารท่ีซื้อ สวนดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซ้ือดานประเภท หรือชนิดของอาหารท่ีซื้อ  
 6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเรื่องของความเต็มใจจาย 

ชนิตา พันธุมณี และ รภัสสรณ คงธนาจารุอนันต (2555: บทคัดยอ) ศึกษา “ความ
ยินดีที่จะจายและความสามารถท่ีจะจายไดสําหรับผักสดอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม” โดย
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและประมาณคาความยินดีที่จะจาย ปจจัยที่มี         
ผลตอความยินดีที่จะจาย และความสามารถที่จะจายไดสําหรับผักสดอินทรีย โดยใช Conjoint 

Analysis วิธีการ Double-bounded Contingent Valuation แบบจําลองโทบิต โดยไดจําแนก       
ผักสดอินทรียที่รับประทานใบ (กะหลํ่าปลี และคะนา) ผักที่รับประทานราก (แครอท และ
หอมหัวใหญ) และผักที่รับประทานผล (มะเขือเทศ และแตงกวา) จากกลุมตัวอยางที่มาซื้อสินคา ณ 
ไฮเปอรมารเกต ซุปเปอรมารเกต รานกรีนช็อป และตลาดสด จํานวน 400 ราย ผลการศึกษา พบวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะราคามากที่สุด รองลงมา คือ ตรารับรองมาตรฐาน สําหรับ  
การประมาณคาความยินดีจายสาหรับผักสดอินทรีย ผลการวิจัย พบวาผูบริโภคมีความยินดีที่จะจาย
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สําหรับผักสดอินทรียในราคาสูงขึ้นรอยละ 53.38 - 87.03 โดยปจจัยที่มีผลตอความยินดีจาย สําหรับ
ผักสดอินทรียทั้ง 6 ชนิดในเชิงบวก ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีในการซ้ือผักสด พฤติกรรม 
การรับประทานอาหารจากธรรมชาติ (ปลอดสารเคมี) ประสบการณการซ้ือผักอินทรียในอดีต          
การตัดสินใจซื้อผักสดอินทรียในอนาคต รวมถึงตัวแปรเชิงทัศนคติเกี่ยวกับผักสดอินทรีย นอกจากนี้ 
ในการวิเคราะหความสามารถที่จะจายซื้อผักสดอินทรียได พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความสามารถ
เพียงพอที่จะจายซ้ือผักสดอินทรียเพ่ือบริโภค โดยปริมาณที่สามารถจะจายซื้อผักสดอินทรียทั้ง 6 

ชนิดได ไมเกิน 20 กิโลกรัมตอเดือน  
ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ (2555: บทคัดยอ) ศึกษา “วิเคราะหความเต็มใจจะจายเพ่ือ

ฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวโนม               
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูปวย ซึ่งอาจจะเปนผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมข้ึน และการสะสมของมลพิษ
ทางอากาศจากการท่ีมีการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในบริเวณเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และการวิเคราะหความเต็มใจจายที่ประชาชนในจังหวัดระยองจะจายเงิน
สวนตัว เพ่ือฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัด จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 150 

ราย ดวยวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือสนับสนุนมาตรการในการฟนฟูคุณภาพอากาศ โดยใชรูปแบบ
คําถามปลายปดประเภท Single Bound Dichotomous Choice เพ่ือถามความเต็มใจจายภายใน   
5 ราคา ผลการศึกษา พบวา มูลคาที่คนสวนใหญเต็มใจจะลงคะแนนเสียงเพ่ือที่จะใหมีการเก็บเงิน
จากครัวเรือนและนามาใชในการฟนฟูคุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง คือ 

1,000 บาท/ป/ ครัวเรือน ถานําเงินจํานวนนี้มาคูณกับจํานวนประชากรของจังหวัดระยอง จะทําให 
ไดมูลคารวมเทากับ 297 ลานบาทมูลคาความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ยที่มาจากการคํานวณโดยวิธีหาร
เมตริกเทากับ 4,699.51 บาท/ป/ ครัวเรือนซึ่งจะทาใหไดมูลคารวม 1,401 ลานบาท และ คํานวณ
โดยวิธีไมใชพาราเมตริกจะไดมูลคาความเต็มใจที่จะจายเฉล่ียและมูลคารวมเทากับ  1,483.33 บาท/

ป/ครัวเรือน 442 ลานบาท สวนการวิเคราะหขอมูลใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา      
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจวาจะจายหรือไม 5 ตัวแปร คือมูลคาที่จะใหจาย รายได อายุ
การศึกษา และสถานภาพการสมรส 

วิรัญญา มาลารัตน (2555: บทคัดยอ) ศึกษา “พฤติกรรมและความเต็มใจจายคาเชา
ของผูขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจ ของผูขาย เพ่ือศึกษาความเต็มใจจายคาเชา และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจาย
ในการขายสินคาที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย โดยแบงเปน 3 โซน จากกลุมตัวอยางจํานวน 300 
ราย ผลการศึกษา ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการบริหารจัดการกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลนคร
เชียงราย พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานวันและเวลาในการจัดกิจกรรมเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ ดานราคาอันดับสามดานการสงเสริมการขาย อันดับถัดมา คือ ความพึงพอใจดาน
สถานท่ี และ สุดทายดานความปลอดภัย จากการเก็บรวบรวมขอมูลความเต็มใจจายคาบํารุงรักษา
สถานที่ในกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย พบวา หลังจากมีการปรับปรุงสถานท่ีแลวมูลคาเฉลี่ยของ
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ความเต็มใจจายอยูที่ 48.88 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบํารุงรักษาสถานที่  
ในกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเต็มใจจายคาบํารุงรักษาสถานท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.00         
มีอยู 2 ตัวแปรคือ 1. รายไดจากการขายสินคา 2. ระดับความพึงพอใจท่ีไดรับจากเทศบาลประมาณ
ความเต็มใจจายคาบํารุงรักษาสถานท่ีไดเทากับ 47.61 บาทหรือประมาณ 48 บาท ซึ่งสอดคลอง   
กับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่เก็บมาไดมีมูลคาเฉลี่ย 48.88 บาท  

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธิ์ (2554: บทคัดยอ) ศึกษา “ความเต็มใจที่จายในการซ้ือ
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลเพ่ิมของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการศึกษา 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหามูลคาความเต็มใจที่จะจายในการซ้ือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  สวนเพ่ิม
ของ  ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความ
เต็มใจที่จะจายในการซ้ือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพ่ิม โดยใชวิธี Contingent Valuation 

Method และใชเทคนิค Bidding Games เพ่ือวัดมูลคาความเต็มใจที่จะจาย โดยการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางมูลคาความเต็มใจที่จะจายกับปจจัยที่มีอิทธิพลดวยสมการถดถอยพหุคูณ จาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนผูขับข่ีรถจักยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ราย ผลการศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสวนบุคคลสวนเพ่ิมเทากับ 71.40 บาท 
โดยปจจัยที่มีความนาเชื่อถือทางสถิติ และมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสวนบุคคล          
สวนเพ่ิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ปจจัยเรื่องรายไดสุทธิ และการศึกษา โดยมี
คาสัมประสิทธิการตัดสินใจเชิงพหุ (R2) รอยละ 39.60 

นฤมล เจริญวงศ (2554: บทคัดยอ) ศึกษา “ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพ
ของขาราชการ กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึง
มูลคาความเต็มใจที่จะจายและปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ราชการบริหารสวนกลาง (สังกัดจังหวัดกรุงเทพฯ) จํานวน 117 ราย     
ใชการประเมินมูลคาดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา (CVM) เปนแบบสอบถามแบบ 
Bidding Games  ผลการศึกษา พบวา ขาราชการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 40 - 49 ป มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4 – 5 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รายจายตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญการ และมีภาวะสุขภาพไมมีโรค สําหรับมูลคาความเต็มใจจายของขาราชการ สรุปไดวา 
ขาราชการมีมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ โดยเฉลี่ย 517.95 บาทตอ
เดือน คามัธยฐานเทากับ 375 บาทตอเดือน และคาฐานนิยมเทากับ 375 บาทตอเดือน สําหรับปจจัย
สวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับมูลคาความเต็มใจจายของขาราชการ ไดแก สถานภาพ รายไดตอเดือน 
และการดํารงตําแหนงของขาราชการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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อายุส หยูเย็น และคณะ (2554: บทคัดยอ) ศึกษา “ศักยภาพดานการตลาดและ
ความเต็มใจ จะจายสินคาเนื้อสุกรอินทรียในจังหวัดเชียงใหม” จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย โดย
ใชวิธี Contingent Valuation Method (CVM) รวมกับการวิเคราะหโดยใช Bivariate Probit 

Model ในการหาคาความเต็มใจจายราคาสวนตางของการซ้ือเนื้อสุกรอินทรีย เมื่อเทียบกับเนื้อสุกร
ทั่วไป ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญ  
ใน     การกําหนดความ เต็มใจจายมากกวาตัวแปรดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี ผลการศึกษา 
พบวา คาความเต็มใจจายระดับราคาสวนตางโดยเฉลี่ยระหวางเน้ือสุกรอินทรียกับเนื้อสุกรธรรมดา        
1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 34.30 บาท และการศึกษาถึงคุณลักษณะของสินคาเนื้อสุกรอินทรียที่ตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคผูวิจัยวิเคราะหโดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด พบวา คุณลักษณะ 
ที่ผูบริโภคตองการท่ีสําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑตองทันสมัย อนุรักษสิ่งแวดลอม ราคาตองมีความ
สมเหตุสมผล ตองมีการประชาสัมพันธในตัวสินคาอยางตอเนื่อง และตองมีความสะดวกดานแหลง        
จัดจําหนาย เปนตน 

ศศินีย ศักดากรกุล (2553: บทคัดยอ) ศึกษา “ความเต็มใจจายในการใชบริการ 
หมอด”ู โดยมีวัตถุประสงค เพ่ืออธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายในการใชบริการหมอดู
ของคนกรุงเทพมหานคร จากการสุมตัวอยางพฤติกรรมทางใชบริการหมอดูจํานวน 300 ราย ผล
การศึกษา พบวา ปจจัยทางดานอุปสงค (Demand Side) ของผูดู เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของผูดู (เชนเพศรายไดวุฒิการศึกษาสถานภาพการสมรส และอาชีพ) และปจจัยทางดาน
อารมณ และความรูสึกสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเปนไปไดในการใชบริการหมอดู  และ
ความเต็มใจจายของคนกรุงเทพ ในขณะท่ีปจจัยทางดานอุปทาน อยางลักษณะของหมอดู เชน อายุ 
เพศ และ ลักษณะของการดูนั้นกลับไมสงผลตอความเต็มใจจายในการดูหมอ อยางมีนัยสําคัญ โดย
ความเต็มใจจายจะเพ่ิมขึ้น ถาการดูหมอสงผลตอสภาพจิตใจท่ีเปนเปนบวก ในขณะที่ความสัมพันธ
ระหวางความเต็มใจจายในการดูหมอดู กับรายได มีลักษณะของการหักงอไปขางหลัง (Backward 

Bending) โดยการดูหมอดูจะเพ่ิมขึ้น (จากรายไดที่เพ่ิมขึ้น) หรือมีลักษณะของการเปนสินคาทั่วไป 

(Normal Goods) กับกลุมคนท่ีมีรายไดนอยและมีลดลง (จากรายไดที่เพ่ิมขึ้น) หรือมีลักษณะของ
สินคาดอย (Inferior Goods) กับกลุมคนที่มีรายไดสูง 

รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง (Rong-Chang Jou , Guei-Lang Huang, 2014) 
ศึกษา “ความเต็มใจที่จะจายเงินคาโทลเวยและทางดวนระยะส้ัน สําหรับผูที่หลีกเลี่ยงจุดชําระคา   
ทางดวน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความเต็มใจที่จะจายจายเงินคาโทลเวย และ คาทางดวน
ระยะสั้น (obus) สําหรับผูใชทางดวนระยะส้ันที่ไมไดผานจุดชําระคาทางดวน และการสํารวจเพ่ิมเติม
ความ เต็มใจที่จะจายในราคาสําหรับกลุมผูใชที่แตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เมื่อเทียบกับกลุมผูใช
อ่ืนๆ ผูใชทางดวนระยะสั้นที่ไมไดผานจุดชําระคาทางดวนไมมีความเต็มใจที่จะจายคาทางดวนระยะ
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สั้น  รวมไปถึงความเต็มใจที่จะจายในราคาที่โทลเวยที่เพ่ิมขึ้นตามระยะทาง จากผลการศึกษาแสดง 
ให  เห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะจายคาทางดวนในระดับที่ต่ํา เนื่องจากปจจัยตางๆ 
เชน “อัตราการใชทางดวนที่ไมบอยนัก” “การเดินทางท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาไมเรงดวน” และ “เวลาใน        
การเดินทางส้ันๆ” 

ชาฟ (Shafie, 2013) ศึกษา “ความเต็มใจที่จะจายคาการประกันสุขภาพ : ผลจาก        
การสํารวจในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการประกันสุขภาพในประเทศ
มาเลเซีย ซ่ึงไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากการเก็บภาษี และความสมัครใจของประชาชนในการจาย
คาประกันสุขภาพชุมชน (VCHI) ผลการศึกษาพบวา รอยละ 54 ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยคือ 34 ป (SD = 11.9) เปนผูที่มีรายไดตอเดือนระหวาง  1,157 - 2,312 

ดอลลาร การสํารวจความสมัครใจของประชาชนในการจายคาประกันสุขภาพชุมชน (VCHI) พบวา 
ประชาชนถึง 63.1% ของผูตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการ และความสามารถ
ในการจายคาประกันสุขภาพ มีคาเฉลี่ย 114.38 ดอลลารตอเดือน ตอครัวเรือน โดยความสัมพันธ 
ของเงินจํานวนนี้ไดรับอิทธิพลจากเชื้อชาติ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนที่มี   
โรคเรื้อรัง และความคุมครองประกันภัยของเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p <0.05) 
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ชาวมาเลเซียสวนใหญมีความเต็มใจท่ีจะเขารวมโครงการประกัน
สุขภาพ VCHI และความสามารถในการจายเงินคาเฉลี่ย 114.38 ดอลลาร ตอเดือน ตอครัวเรือน 
สําหรับการวางแผน 

อารทูโร วารกัส บัสทาเมนท และคณะ (Arturo Vargas Bustamante; et al. 
2008) ศึกษา “ความเต็มใจจายสําหรับการประกันสุขภาพขามแดนระหวางประเทศสหรัฐ  กับ
ประเทศเม็กซิโก” โดยมีจุดประสงคเพ่ือการประมาณการมูลคาความตองการ สําหรับการวางแผน
สุขภาพระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งประกอบดวย การดูแล ปองกัน และการพยาบาลในประเทศสหรัฐ
และ การดูแลที่ครอบคลุมไปถึงประเทศเม็กซิโก ผลการศึกษา พบวา 62 เปอรเซ็นต ของประชากรที่
สํารวจมีความสนใจในผลิตภัณฑ และ 57 เปอรเซ็นต ของประชากรท่ีมีความเต็มใจที่จะจายในมูลคา
ตั้งแต 75 - 125 ดอลลารตอเดือน เพ่ือที่จะไดรับการบริการในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศเม็กซิโก 
เพียงรอยละ 23 ในขณะท่ีความเต็มใจที่จะจาย 150 – 200 ดอลลาร ตอเดือนในชวงเวลาเดียวกัน 
เพ่ือที่จะไดรับการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเม็กซิโก จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวา 
ประชากรสวนใหญมีความเต็มใจท่ีจะจายเงิน เพ่ือใหไดรับความดูแลเมื่อผูประกันตนอยูในประเทศ
เม็กซิโก 

ลิซา เอ.โพสเซอร, จี. โธมัส เรย และคณะ (Lisa A.Prosser, G.Thomas Ray; et 

al. 2004) ศึกษา “ความเต็มใจจายในการเปนรัฐสวัสดิการ สําหรับการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต” โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือการประเมินตนทุนของโรคท่ีเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคปอดอักเสบ ออกมาเปนจํานวน
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เงินเพ่ือนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายเก่ียวกับการผลิตวัคซีนชนิดคอนจูเกต สําหรับใชเพ่ือลด       
ความเสี่ยงตอการเปนโรค ซึ่งวัคซีนชนิดคอนจูเกตสามารถลดความเส่ียงของการเปนโรคไดถึง 6 ชนิด 
ไดแก โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ           
โรคทางเดินหายใจสวนบน และ โรคไซนัสอักเสบ เปนตน โดยอาการท่ีเกิดขึ้นหลังจากที่ไดรับการฉีด
วัคซีนเขาไปแลว (อาการเปนไขภายหลังการฉีดวัคซีน) ซึ่งการศึกษาจะแบงกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางแรกจะเปนผูปกครองของเด็กที่เคยผานการฉีดวัคซีน 
จํานวน 101 คน และ กลุมตัวอยางที่สองจะเปนประชากรกลุมตัวอยางจากประชาชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 109 คน ทั้งนี้ การสํารวจจะเกิดจากการสัมภาษณทางโทรศัพทเกี่ยวกับขอมูล
ดานตนทุนคาใชจายและความเต็มใจจาย เปนเวลา 30 นาที หลังจากไดขอมูลจากผูตอบ
แบบสอบถามแลวจะถูกนํามาวิเคราะหตนทุนและผลลัพธที่ไดจากการฉัดวัคซีนชนิดคอนจูเกตใหกับ
กลุมเด็กที่เกิดใหม ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมนั้นมีความเต็มใจที่จะจายใน
สัดสวนที่สูง ในการลดความเส่ียงตอการเกิดโรค เพ่ือการปองกันการเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ       
การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคทางเดินหายใจสวนบน และ  
โรคไซนัสอักเสบ จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวา มูลคาตัวเงินที่ตองจายนั้นเมื่อนํามาวิเคราะห 
พบวา วคัซีนชนิดคอนจูเกต เปนวัคซีนที่ทําใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ในการนํามาใชเพ่ือปองกันโรค
ใหกับเด็ก 

บลูเมนเซ็น และคณะ (Bluemenschein, et al, 2001) ศึกษา “ความเต็มใจจาย
เพ่ือการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด” จากกลุมตัวอยางเปนผูที่อาศัยอยูในมลรัฐ  
เคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 172 คน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความเต็มใจจายของ  
ผูที่อยูในสถานการณที่จะตองจายเงินจริงเปรียบเทียบกับผูที่ถูกสมมติวาตองจายเงินสําหรับ
โปรแกรมควบคุมโรคหอบหืด โดยเภสัชกร การศึกษาคร้ังนี้ใชการประเมินมูลคาเต็มใจจายดวยวิธีการ
วัดความเต็มใจท่ีจะจาย ดวยวิธีการแบบคอนทีเจนท (Contingent valuation Method: CVM) จาก
รูปแบบคําถามแบบสองทางเลือก และมีการใหราคาอางอิงจํานวน 3 ระดับ คือ 15, 40 และ 80  
ดอลลารสหรัฐ ผลการศึกษา พบวา กลุมที่ถูกสมมติวาตองจายเงินสําหรับโปรแกรมควบคุมโรคหอบ
หืด มีความเต็มใจท่ีจะจายเงินจํานวน 15 ดอลลารสหรัฐ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ   
ผูที่มีความเต็มใจที่จะจายเงินจํานวน 40 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 29 และนอยที่สุดคือ ผูที่มี
ความเต็มใจท่ีจะจายเงินจํานวน 80 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 17 ในขณะที่กลุมผูปวยโรคหอบหืด
จริง มีความเต็มใจท่ีจะจายเงินจํานวน 15 ดอลลารสหรัฐมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16 รองลงมา คือ  
ผูที่มีความเต็มใจที่จะจายเงินจํานวน 40 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 14 และราคา 80 ดอลลาห
สหรัฐ พบวา กลุมตัวอยางที่ผูจริงไมเต็มใจท่ีจะจาย จากผลการศึกษาโปรแกรมควบคุมโรคหอบหืด
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ดังกลาว แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูที่ปวยจริงมีความเต็มใจท่ีจะจายนอยกวากลุมตัวอยางที่ถูก
สมมติเหตุการณ 

สรุปประเด็นเก่ียวกับเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดวา ผูวิจัยไดประโยชนจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชในงานวิจัยนี้ คือ  
 ขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัข สามารถนําใชในการสนับสนุนความสําคัญและปญหาของ
การวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และ การสรางเครื่องมือการวิจัย  

ลักษณะแนวโนมการตลาดอาหารสุนัขรูป สามารถนําใชในการสนับสนุนความสําคัญ 
และปญหาของการวิจัย แนวคิดความเต็มใจจาย สามารถนําใชในการการสรางเครื่องมือการวิจัย ใน
สวนของการออกแบบสอบถามความเต็มใจจาย โดยการประเมินมูลคาราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป  

แนวคิดตลาดผูขายนอยราย  และการรวมตัวแบบคารเทล  สามารถนํามาใชใน            
การสนับสนุนความสําคัญและปญหาของการวิจัย และนํามาสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย  

แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ สามารถนํามาใชในการการสรางเครื่องมือ
การวิจัย และนํามาสนบัสนุนการอภิปรายผลการวิจัย ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคญั
และปญหา
ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของอาหารสุนัข     
2. ลักษณะแนวโนมการตลาดอาหารสุนัขรูป     
3. แนวคิดความเต็มใจจาย     
4. แนวคิดตลาดผูขายนอยราย และการรวมตัว

แบบคารเทล 
 

  
 

5. แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธ
ผลิตภัณฑ    

 

 

สรุป แนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดวา ผูวิจัยไดประโยชน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชในงานวิจัยนี้ คือ  
 ความสําคัญและปญหาของการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติ
ผูเลี้ยงสุนัขในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมที่มีผลตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป  ของ เบญจมาภา 
กะลัมพะนันท (2554) งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพดานการตลาดและความเต็มใจจะจายสินคาเนื้อสุกร
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อินทรียในจังหวัดเชียงใหม ของ อายุส หยูเย็นและคณะ (2554) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาในตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล 
(2552) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารสัตวเลี้ยง
สําเร็จรูปสําหรับสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ชาตรี พิมพอํ่า (2551) งานวิจัย เรื่อง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีตอการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในจังหวัดลําพูน ของ ฐายินี เอ๊ียบทอง (2550) 
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ในเขตเทศบาลอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ของ วราภรณ อํ่าศรีเวียง (2550) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของพรรษยาพร 
ทวีกุล (2549) และงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยในการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชนผูเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วิไลลักษณ สมใจ (2548)  

พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเร่ือง ความยินดี  
ที่จะจายและความสามารถที่จะจายไดสําหรับผักสดอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ของ       
ชนิตา พันธุมณี และ รภัสสรณ คงธนาจารุอนันต (2555) งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหความเต็มใจจะจาย
เพ่ือฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง ของ ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ (2555) 
และ งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคา  
ในตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล (2552) 

การสรางเคร่ืองมือการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง ความยินดีที่จะ
จายและความสามารถที่จะจายไดสําหรับผักสดอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ของ ชนิตา 
พันธุมณี และ รภัสสรณ คงธนาจารุอนันต (2555) งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหความเต็มใจจะจา ยเพ่ือ
ฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง ของ ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ (2555) 
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเต็มใจจายคาเชาของผูขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย 
ของวิรัญญา มาลารัตน (2555) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจที่จายในการซ้ือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
เพ่ิมของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร ของ กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธิ์ (2554) 
งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ กรณีศึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ของ นฤมล เจริญวงศ (2554) งานวิจัยเร่ือง ความเต็มใจจาย ในการใช
บริการหมอดู ของ ศศินีย ศักดากรกุล (2553) งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาในตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล (2552) งานวิจัย
เรื่อง ความเต็มใจท่ีจะจายเงินคาโทลเวยและทางดวนระยะส้ัน สําหรับผูที่หลีกเลี่ยงจุดชําระคาทาง
ดวน ของ รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง (2014) งานวิจัยเร่ือง ความเต็มใจท่ีจะจายคาการประกัน
สุขภาพ: ผลจากสํารวจในรัฐปนังประเทศมาเลเซีย ของ ซาฟ (2013) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจาย
สําหรับการประกันสุขภาพขามแดนระหวางประเทศสหรัฐกับประเทศเม็กซิโก ของ อารทูโร วารกัส 
บัสทาเมนท และคณะ(2008) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจายในการเปนรัฐสวัสดิการ สําหรับการฉีด
วัคซีนชนิดคอนจูเกต ของ ลิซา เอ.โพสเซอร, จี. โธมัส เรย และคณะ (2004) และงานวิจัยเรื่อง ความ
เต็มใจจายเพื่อการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด ของ บลูเมนเซ็น และคณะ (2001) 

การเลือกใชสถิติสําหรับการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
และความเต็มใจจายคาเชาของผูขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ของ วิรัญญา มาลารัตน 
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(2555) และงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจาก
รานคาในตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล (2552)  

แผนในการวิเคราะหขอมูล ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง ความยินดีที่จะ
จายและความสามารถที่จะจายไดสําหรับผักสดอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม  ของ ชนิตา 
พันธุมณี และ รภัสสรณ คงธนาจารุอนันต (2555) งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหความเต็มใจจะจายเพ่ือ
ฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง ของ ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ (2555) 
งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสํา เร็จรูปจากรานคาใน         
ตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล (2552) และงานวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล  
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาํเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของ พรรษยา
พรทวีกุล (2549) 

สนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติ  
ผูเลี้ยงสุนัขในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมที่มีผลตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป ของ เบญจมาภา  
กะลัมพะนันท (2554) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูปจากรานคาในตลาดนัดจตุจักร ของ กัทลี ศรีมณฑล (2552) และงานวิจัยเร่ือง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมของ พรรษยาพร ทวีกุล (2549) งานวิจัยเร่ืองง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูปสําหรับสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ของชาตรี 
พิมพอํ่า (2551) และงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยในการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรม        
การซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชนผูเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วิไลลั กษณ สมใจ 
(2548) ดังตารางที่ 8 

 
 

ตารางที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 

ประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคญั
และปญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ
สําหรับ
การวิจัย 

ใชเปน
แผนใน
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

ความยินดีที่จะจายและ
ความสามารถท่ีจะจายไดสาํหรับผกั
สดอินทรียของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม 
ชนิตา พันธุมณี และ รภสัสรณ คงธ
นาจารุอนันต (2555) 
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ตารางที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคญั
และปญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ
สําหรับ
การวิจัย 

ใชเปน
แผนใน
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

วิเคราะหความเต็มใจจะจายเพื่อ
ฟนฟูสภาพอากาศในเขตควบคุม
มลพิษของจังหวัดระยอง ณัฐกิตติ์ 
กิตติณฏัฐพงศ (2555) 

 

     

พฤติกรรมและความเตม็ใจจายคา
เชาของผูขายในกิจกรรมถนนคน
เดินจังหวัดเชียงราย 
วิรัญญา มาลารัตน (2555) 

  

    

ความเตม็ใจท่ีจายในการซ้ือประกนั
อุบัติเหตสุวนบุคคลเพิ่มของผูขับข่ี
รถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพมหานคร กนกวรรณ กมล
จารุพิศุทธิ์ (2554)  

  

    

ความเตม็ใจจายคาเบ้ียประกัน
สุขภาพของขาราชการ กรณีศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
นฤมล เจริญวงศ (2554) 

  

    

ทัศนคติผูเลี้ยงสุนัขในเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหมท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปเบญจมาภา 
กะลัมพะนันท (2554)   

 

  

   

ศักยภาพดานการตลาดและความ
เต็มใจจะจายสินคาเนื้อสุกรอินทรยี
ในจังหวัดเชียงใหม 
อายุส หยูเย็นและคณะ(2554) 

 

  

   

ความเตม็ใจจายในการใชบริการ
หมอด ูศศินีย ศักดากรกุล (2553)       

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ          
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
สําเรจ็รูปจากรานคาในตลาดนดั
จตุจักร กัทลี ศรีมณฑล (2552)  
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ตารางที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคญั
และปญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ
สําหรับ
การวิจัย 

ใชเปน
แผนใน
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมผีล
ตอพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสตัวเลีย้งสําเร็จรูปสําหรับ
สุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร           
ชาตรี พิมพอํ่า (2551)  

 

  

   

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอ
การซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปใน
จังหวัดลําพูน ฐายิน ีเอี๊ยบทอง 
(2550)  

 

  

   

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมผีล
ตอการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนัข
สําเรจ็รูปของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม               
พรรษยาพร ทวีกุล (2549) 

 

  

   

ปจจัยทางการตลาดในการเลือกซือ้
อาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขต
เทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง  
วราภรณ อํ่าศรเีวียง (2550)  

 

  

   

ความสัมพันธระหวางปจจยัในการ
ตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซื้อ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชน
ผูเลีย้งสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิไลลักษณ สมใจ (2548)  

 

  

   

ความเตม็ใจท่ีจะจายเงินคาโทลเวย
และทางดวนระยะสั้น สําหรับผูที่
หลีกเลี่ยงจุดชําระคาทางดวน  
รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง 
(2014)  
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ตารางที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคญั
และปญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ
สําหรับ
การวิจัย 

ใชเปน
แผนใน
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

ความเต็มใจที่จะจายคา     การ
ประกันสุขภาพ: ผลจากสํารวจในรัฐ
ปนังประเทศมาเลเซีย ซาฟ (2013)  

  
    

ความเต็มใจจายสําหรับ          การ
ประกันสุขภาพขามแดนระหวาง
ประเทศสหรัฐกับประเทศเม็กซิโก 
อารทูโร วารกัส บัสทาเมนท และ
คณะ(2008)  

  

    

ความเต็มใจจ ายในการเปนรั ฐ
สวัสดิการ สําหรับการฉีดวัคซีน
ชนิดคอนจูเกต ลิซา เอ.โพสเซอร, 
จี. โธมัส เรย และคณะ (2004) 

  

    

ความเต็มใจจายเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด บลูเมน
เซ็น และคณะ (2001) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  จากการศึกษากลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัข
สําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย การศึกษาในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ในการวิเคราะหขอมูลของ
ผูวิจัยดําเนินการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดนผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี  
 

   N    =    จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
   X            =    คาเฉลี่ย 
   2   =    คาไค-สแควร 
   P-value    =    มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
   V     =    การวัดความเขมของความสัมพันธทางสถิติ Cramer’s V 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย ในรูปแบบของ

ตารางและการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับผลการวิจัย ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
สวนที่ 3 สถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเปลี่ยนราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑอาหาร 

สุนัขสําเร็จรูป 
สวนที่ 5 ราคาคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป จําแนกตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที ่18 ดังนี้   
 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
 

ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 400) รอยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
 

 
86 
314 

 
21.50 
78.50 

2. อายุ 
- ต่ํากวา 20 ป 
- 20-29 ป 
- 30-39 ป 
- 40-49 ป 
- 50 ปขึ้นไป 

 
31 

 
7.75 

237 59.25 
102 25.50 
16 4.00 
14 3.50 

3. สถานภาพ 
- โสด 
- สมรส 
- หยา/หมาย 

 
344 

 
86.00 

50 12.50 
6 1.50 

4. ระดับการศึกษา 
- ต่ํากวาปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวาปริญญาตรี 

 
35 

 
8.75 

269 67.25 
96 24.00 

5. อาชีพ 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
- พอบาน/แมบาน/เกษียณ/วางงาน 

 
72 

 
18.00 

170 42.50 
58 14.50 
32 8.00 
66 16.50 
2 0.50 
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ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 400) รอยละ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 
- 10,000 - 30,000 บาท 
- 30,001 - 50,000 บาท 
- 50,001 บาทขึ้นไป 

  
71 
229 

17.75 
57.25 

68 17.00 
32 8.00 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 78.50 และเปนเพศชาย 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 
อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 รองลงมา

ไดแก อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และนอยที่สุดไดแก อายุ 50 ป
ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 

สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 86.00 รองลงมา
ไดแก สถานภาพสมรส จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และ นอยที่สุดไดแก หยา/หมาย 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 

ระดับการศึกษา สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 
67.25 รองลงมาไดแก สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และนอยท่ีสุดไดแก 
ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 

อาชีพ สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.50 
รองลงมาไดแก นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และ นอยที่สุดไดแก 
พอบาน/แมบาน/เกษียณ/วางงาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 - 30,000 บาท 
จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.25 รองลงมาไดแก รายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 17.75 และนอยที่สุดไดแก รายได 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
8.00 
 สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ไดแก ประเภท
อาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ความถี่ในการซ้ือแตละครั้ง ปริมาณในการซ้ือ
แตละครั้ง และคาใชจายเฉลี่ยที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 19 ดังนี้  
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ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละขอมูลผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป จํานวน (n = 400) รอยละ 

1. ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
- แบบแหง (ชนิดเม็ด) 
- แบบเปยก 

 
358 

 
89.50 

42 10.50 
2. ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมากที่สุด   

- เอโปร 48 12.00 
- บอกดอก 20 5.00 
- บิงโก 20 5.00 
- เพดดีกรี 130 32.50 
- สมารทฮารท 60 15.00 
- อัลโป 30 7.50 
- โรยัล แคนิน 49 12.25 
- โปรแพลน 14 3.50 
- ฮิลลไซไดเอท 
- อื่นๆ 

11 2.75 
18 4.50 

3.ความถี่ในการซ้ือแตละคร้ัง   
- 3 เดือน ตอ 1 คร้ัง 
- 2 เดือนตอ 1 คร้ัง 
- เดือนละ 1 คร้ัง 
- เดือนละ 2 คร้ังขึ้นไป 

60 15.00 
129 32.25 
173 43.25 
38 9.50 

4. ปริมาณอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อในแตละคร้ัง   
- นอยกวาหรือเทากับ 500 กรัม 
- 501 - 3,000 กรัม 
- 3,001 - 5,000 กรัม 
- 5,001 - 10,000 กรัม 
- 10,000 กรัมขึ้นไป 

67 16.75 
157 39.25 
54 13.50 
78 19.50 
44 11.00 

5. คาใชจายเฉล่ียที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน   
- นอยกวา 200 บาท 
- 201 -  400 บาท 
- 401 - 800 บาท 
- 801 - 1,000 บาท 
- มากกวา 1,000 บาท 

41 10.25 
112 28.00 
121 30.25 
56 14.00 
70 17.50 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
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จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
รูปแบบผลิตภัณฑ สวนใหญเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) จํานวน 

358 คน คิดเปนรอยละ 89.50 และแบบเปยก จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50  
ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช สวนใหญซื้ออาหารสุนัขสําเจรูปยี่หอเพดดีกรี จํานวน   

130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาไดแก ยี่หอสมารทฮารท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
15.00 และนอยที่สุดไดแก ยี่หอฮิลลไซไดเอท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 และอ่ืนๆ จํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 เลือกใชยี่หออ่ืนๆ ไดแก ซีซา ดอกเตอรเลิฟแคร และ เอฟวัน  

ความถี่ในการซ้ือแตละคร้ัง สวนใหญซื้อเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 
43.25 รองลงมาไดแก 2 เดือนตอ 1 ครั้ง จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 และนอยที่สุดไดแก  
เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 

ปริมาณอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อในแตละคร้ัง สวนใหญครั้งละ 501 - 3,000 กรัม 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาไดแก 5,001 - 10,000 กรัม จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 19.50 และนอยที่สุดไดแก  10,000 กรัมข้ึนไป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00  

คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน สวนใหญ 401 - 800 บาท 
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 รองลงมาไดแก 201 - 400 บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอย
ละ 28.00 และนอยที่สุดไดแก นอยกวา 200 บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 
 สวนที่ 3 สถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเปลี่ยนราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหสถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเปล่ียนราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป
ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล  ดังแสดงในตาราง      
ที่ 20 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร

สุนัขสําเร็จรูป 
 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

จํานวน 
(n = 400) 

รอยละ 

เต็มใจ  304  76.00  
 เชื่อม่ันในคุณภาพ  143  47.03 
 มั่นใจในชื่อเสียง  75  24.67 
 สุนัขชอบในรสชาด  86  28.30 
ไมเต็มใจ  96  24.00  
 เนนที่ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ  43  44.80 
 เนนที่ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ  53  55.20 

รวม 400  100.0  
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
กลุมตัวอยางที่เต็มใจจาย สวนใหญยังคงตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปอยู แมมี          

การปรับเปลี่ยนราคา ซึ่งมีจํานวนมากถึง 304 คน คิดเปนรอยละ 76.00  
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โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวา เชื่อมั่นในคุณภาพ จํานวน 143 คน คิดเปน    
รอยละ 47.03 รองลงมาคือ สุนัขชอบในรสชาด จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.30 และสุดทาย 
คือ มั่นใจในชื่อเสียง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.67 

ในขณะที่ กลุมตัวอยางบางสวนไมเต็มใจซื้อ เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัข
สําเร็จรูป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00  

โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลวา เนนที่ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ จํานวน 53 คน 
คิดเปนรอยละ 55.20 และเนนที่ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ จํานวน 43 คน คิดเปน             
รอยละ 44.80 
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑอาหาร
สุนัขสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขสําเร็จรูป ตามชวงราคาของแตละยี่หอทั้งสิ้น 7 ชวงราคา ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 21 – 29 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจยี่หอเอโปร  
 
อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 

รวม สําเร็จรูป 157.50 262.50 367.50 472.50 577.50 787.50 945.00 
เอโปร 0 6 10 27 4 2 0 49 

 (0.00) (12.24) (20.40) (55.10) (8.16) (4.08) (0.00) (100.00) 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ: คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอเอโปร จํานวน 49 คน  

ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา  472.50 บาท จํานวน 27 คน        
คิดเปนรอยละ 55.10 รองลงมาคือ ชวงราคา 367.50 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.40 
และนอยที่สุดคือ ชวงราคา 787.50 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.08 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 445.56 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเอโปร ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 445.56 บาท  
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ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย                
ยี่หอบอกดอก 

 
อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 

รวม สําเร็จรูป 142.50 237.50 332.50 427.50 522.50 712.50 855.00 
บอกดอก 6 0 4 2 4 2 2 20 

 (30.00) (0.00) (20.00) (10.00) (20.00) (10.00) (10.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ: คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอบอกดอก จํานวน 20 คน  

ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 142.50 บาท จํานวน 6 คน          
คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ ชวงราคา 332.50 บาท ชวงราคา 522.50 บาท จํานวน 4 คน  
คิดเปนรอยละ 20.00 และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 427.50 บาท ชวงราคา 712.50 บาท และ         
ชวงราคา 855 บาทบาท แตละชวงราคา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 413.25 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอบอกดอกขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 413.25 บาท 
 
ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายย่ีหอบิงโก  
 

อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 
รวม สําเร็จรูป 116.25 193.75 271.25 348.75 426.25 581.25 697.50 

บิงโก 0 0 4 10 2 2 2 20 
 (0.00) (0.00) (20.00) (50.00) (10.00) (10.00) (10.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 
        จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอบิงโก จํานวน 20 คน  
           ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 348.75 บาท จํานวน 10 คน          
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ชวงราคา 271.25 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และ
นอยที่สุด คือ ชวงราคา 426.25 บาท ชวงราคา 581.25 บาท และ ชวงราคา 697.50 บาท แตละชวง
ราคา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
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           จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 396.92 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอบิงโกขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 396.92 บาท 
 

ตารางที ่24 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย            
ยี่หอเพดดีกรี 

 

อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 
รวม สําเร็จรูป 243.75 406.25 568.75 731.25 893.75 1,218.75 1,462.50 

เพดดีกร ี 0 10 15 74 31 0 0 130 
 (0.00) (7.69) (11.53) (56.92) (23.84) (0.00) (0.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 
        จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอเพดดีกรี จํานวน 130 คน  
 ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 731.25 บาท จํานวน 74 คน      
คิดเปนรอยละ 56.92 รองลงมาคือ ชวงราคา 893.75 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.84 
และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 406.25 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.69 
 จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 726.25 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรีขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 726.25 บาท 
 
ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายยี่หอ

สมารทฮารท 
 

อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 
รวม สําเร็จรูป 236.25 393.75 551.25 708.75 866.25 1,181.25 1,417.50 

สมารทฮารท 0 0 9 48 14 0 0 71 
 (0.00) (0.00) (12.67) (67.60) (19.71) (0.00) (0.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอสมารทฮารท จํานวน 71 คน  

ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 708.75 บาท จํานวน 48 คน          
คิดเปนรอยละ 67.60 รองลงมาคือ ชวงราคา 866.25 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 19.71 
และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 551.25 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.67 
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จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 651.57 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอสมารทฮารทขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 651.57 บาท 
 
ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายย่ีหออัลโป  
 

อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด 
รวม สําเร็จรูป 236.25 393.75 551.25 708.75 866.25 1,181.25 1,417.50 

อัลโป 0 2 3 17 8 0 0 30 
 (0.00) (6.66) (10.00) (56.66) (26.66) (0.00) (0.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หออัลโป จํานวน 30 คน  

ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 708.75 บาท จํานวน 17 คน   
คิดเปนรอยละ 56.66 รองลงมาคือ ชวงราคา 866.25 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.66 และ
นอยที่สุด คือ ชวงราคา 393.75 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.66 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 714.00 บาท ดังนั้นจึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูป ยี่หออัลโปขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 714.00 บาท 
 
ตารางที่ 27 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย              

ยี่หอโรยัล แคนิน 
 
อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายมากที่สุด 

รวม สําเร็จรูป 607.50 1,012.50 1,417.50 1,822.50 2,227.50 3,037.50 3,645.00 
โรยัล แคนิน 0 7 5 37 3 0 0 52 

 (0.00) (13.46) (9.61) (71.15) (5.76) (0.00) (0.00) (100.00) 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอโรยัล แคนิน จํานวน 52 คน  

ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 1,822.50 บาท จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 71.15 รองลงมาคือ ชวงราคา 1012.50 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.46 
และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 2,227.50 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.76 
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จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 1,697.88 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะ
จายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอโรยัล แคนิน ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 
1,697.88 บาท 
 
ตารางที่ 28 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย            

ยี่หอโปรแพลน 
  

อาหารสุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายมากที่สุด 
รวม สําเร็จรูป 697.50 1,162.50 1,627.50 2,092.50 2,557.50 3,487.50 4,185.00 

โปรแพลน 0 0 3 9 0 0 0 12 
 (0.00) (0.00) (25.00) (75.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 
        จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอโปรแพลน จํานวน 12 คน  
 ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 2,092.50 บาท จํานวน 9 คน  
คิดเปนรอยละ 75.00 และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 1,627.50 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 
           จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทา กับ 1,976.25 บาท ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะ
จายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอโปรแพลน ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ         
1,976.25 บาท 
 
ตารางที่ 29 จํานวนและรอยละของชวงราคาอาหารสุนัขสําเรจ็รูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย            

ยี่หอฮิลล ไซไดเอท 
 

อาหาร
สุนัข ชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายมากที่สุด 

รวม 
สําเร็จรูป 720.00 1,200.00 1,680.00 2,160.00 2,640.00 3,600.00 4,320.00 
ฮิลล  0 1 3 12 0 0 0 16 

ไซไดเอท (0.00) (6.25) (25.00) (75.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 29 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ยี่หอฮิลล ไซไดเอท จํานวน 12 คน  
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ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 2,160.00 บาท จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาคือ ชวงราคา 1,680.00 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 
และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 1,200.00บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวา 
มีมูลคาเทากับ 2,010.00 บาท ดังนั้นจึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอฮิลล ไซไดเอท ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ       
2,010.00 บาท 

 
ตารางที่ 30 สรุปราคาที่เต็มใจจาย จําแนกตามย่ีหอที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อ 
 

ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูป ราคาที่เต็มใจจาย (บาท) ราคาที่เต็มใจจายตอ
กิโลกรัม (บาท) 

1. ระดับราคาประหยัด 
- เอโปร 
- บอกดอก 
- บิงโก 

  
445.56 44.55 
413.25 41.32 
396.92 39.69 

ราคาเฉลี่ย 418.57 41.85 
2. ระดับมาตรฐาน   

- เพดดีกร ี
- สมารทฮารท 
- อัลโป 

726.25 76.62 
651.57 65.15 
714.00 71.40 

ราคาเฉลี่ย 697.27 69.72 
3. ระดับพรีเมียม   

- โรยัล แคนิน 
- โปรแพลน 
- ฮิลล ไซไดเอท 

1,697.88 169.78 
1,976.25 197.62 
2,010.00 201.00 

ราคาเฉลี่ย 1,894.71 189.47 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน 
ระดับราคาประหยัด พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉลี่ย 41.85 บาทตอ

กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายยี่หอพบวา ยี่หอบิงโกมีราคาต่ําสุดเทากับ 39.69 บาทตอกิโลกรัม รองลงมา
คือ ยี่หอบอกดอก ราคา 41.32 บาทตอกิโลกรัม และแพงท่ีสุดคือ ยี่หอเอโปร ราคา 44.55 บาท         
ตอกิโลกรัม 
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ระดับมาตรฐาน พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉลี่ย 69.72 บาทตอ
กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายยี่หอ พบวา ยี่หอสมารทฮารทมีราคาตํ่าสุดเทากับ 65.15 บาทตอกิโลกรัม 
รองลงมาคือ ยี่หออัลโป ราคา 71.40 บาทตอกิโลกรัม และแพงท่ีสุดคือ ยี่หอเพดดีกรี ราคา 76.62 
บาท ตอกิโลกรัม 

ระดับพรีเมียม พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉลี่ย 189.47 บาทตอ
กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายยี่หอพบวา ยี่หอโรยัล แคนิน มีราคาตํ่าสุดเทากับ 169.78 บาทตอกิโลกรัม 
รองลงมาคือ ยี่หอโปรแพลน ราคา 197.62 บาทตอกิโลกรัม และแพงที่สุดคือ ยี่หอฮิลล ไซไดเอท 
ราคา 201.00 บาทตอกิโลกรัม 
 
 สวนที่ 5 ราคาคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการสรุป ราคาคาเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป จําแนกตามระดับคุณภาพราคา จาก       
การวิเคราะหราคาที่มีความเต็มใจจายของผูบริโภคอาหารสุนัขสําเร็จรูป  ของกลุมตัวอยาง จํานวน 
400 คน จากการหาคาเฉลี่ยราคาของอาหารสุนัขแตละระดับคุณภาพ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล        
ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 31 สรุปราคาแบบคารเทล เฉลี่ยตอกิโลกรัม (บาท) 
 

ยี่หอ 
ราคาเฉล่ียตอกิโลกรัม (บาท) 

ราคาประหยัด ระดับมาตรฐาน ระดับพรีเมียม 
1 44.55 76.62 169.78 
2 41.32 65.15 197.62 
3 39.69 71.40 201.00 

ราคาคารเทล 41.85 69.72 189.47 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
หมายเหตุ : คํานวณจาก อาหารสุนัขสําเร็จรูปขนาด 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวา ราคาอาหารสุนัขสําเร็จแบบคารเทล พบวา ระดับราคา
ประหยัด กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉลี่ยคือ 41.85 บาทตอกิโลกรัม ระดับมาตรฐาน กลุม
ตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉลี่ยคือ 69.72 บาทตอกิโลกรัม และระดับพรีเมียม กลุมตัวอยางเต็มใจจาย
ที่ราคาเฉลี่ยคือ 189.47 บาทตอกิโลกรัม  
 สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
        การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายผลิตภัณฑอาหารสุนัข
สําเร็จรูปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติคือ การวิเคราะหคา         
ไค-สแควร มีตัวแปรคือ พฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ไดแก ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
ยี่หอสุนัขสําเร็จรูป ความถี่ในการซื้อตอครั้ง ปริมาณในการซ้ือแตละครั้ง และคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 
ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 32 - 36 ดังนี้ 
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ตารางที่ 32 สมมติฐานการวิจัยที่ 1: ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจาย
ของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 

 

ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

แบบแหง (ชนิดเม็ด) 
แบบเปยก 

269 
27 

89 
15 

รวม 296 104 
2= 2.302    V = 0.076  P-value= 0.129 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางท่ี 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมี
อิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคา 2 
พบวา คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.302 และมีคา P-value= .129 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญ
ทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ผูที่ใชซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง 
(ชนิดเม็ด) มีความเต็มใจจายเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ไมแตกตางกับผูที่ใช
ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบเปยก หรือในอีกความหมาย คือ ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชไมมี
อิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข   

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร 
พบวา ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหาร
สุนัข คิดเปนรอยละ 7.6 

 
ตารางที่ 33 สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ

ผลิตภัณฑอาหารสุนัข  
 

ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

เอโปร 33 15 
บอกดอก 14 6 
บิงโก 19 1 
เพดดีกร ี 101 29 
สมารทฮารท 46 14 
อัลโป 23 7 
โรยลั แคนิน 32 17 
โปรแพลน 7 7 
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ตารางที่ 33 สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข (ตอ)  

 

ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

ฮิลลไซไดเอท 9 2 
อื่นๆ (ระบุ) 11 5 

รวม 296 104 
2= 13.424    V = 0.184  P-value= 0.144 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางที ่33 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาย่ีหออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพล
ตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคา 2 พบวา         
คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 13.424  และมีคา P-value= .144 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิติ
ที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ประชาชนที่เลือกใชยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ตางกัน มีความเต็มใจจาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปไมแตกตางกัน หรือ        
ในอีกความหมาย คือ ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชไมมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑ
อาหารสุนัข  

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร 
พบวา ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข  
คิดเปนรอยละ 18.4 

 
ตารางที ่34 สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ความถี่ในการซื้อตอคร้ังมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ

ผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
 

ความถ่ีในการซ้ือตอคร้ัง 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

3 เดือน ตอ 1 ครั้ง 49 11 
2 เดือนตอ 1 ครั้ง   92 37 
เดือนละ 1 ครั้ง 132 41 
เดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป 23 15 

รวม 296 104 
2= 6.377                                 V =0.126             P-value=0 .095 

(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
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จากตารางที่ 34 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความถ่ีในการซื้อตอคร้ังมีอิทธิพล         
ตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคา 2 พบวา            
คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 6.377   และมีคา P-value= .095 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิติ
ที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ประชาชนท่ีมีความถี่ในการซื้อตอคร้ังตางกัน          
มีความเต็มใจจาย  

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ไมแตกตางกัน หรือในอีกความหมาย 
คือ ยี่หอความถ่ีในการซ้ือตอครั้งไมมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข เมื่อวัดคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา ความถี่ ในการซ้ือตอ
ครั้งมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปนรอยละ 12.6 

 

ตารางที่ 35 สมมติฐานการวิจัยที่ 4: ปริมาณในการซื้อแตละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข 

 

ปริมาณในการซ้ือแตละคร้ัง 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

นอยกวาหรือเทากับ 500 กรัม 50 17 
501 - 3,000 กรัม 102 55 
3,001 – 5,000 กรัม  39 15 
5,001 - 10,000 กรัม 65 13 
10,001 กรัมขึ้นไป 40 4 

รวม 296 104 
2= 16.829                              V = 0.205   P-value= 0.002** 

**อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางที่ 35 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาปริมาณในการซื้อแตละครั้งมีอิทธิพล
ตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคา 2 พบวา     
คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 16.829 และมีคา P-value= .002 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติ
ที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ประชาชนท่ีมีปริมาณในการซ้ือแตละครั้งตางกัน 
มีความเต็มใจจายเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.01 หรือในอีกความหมาย คือ ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข   
        เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร 
พบวา ปริมาณในการซื้อแตละคร้ังมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข   
คิดเปนรอยละ 20.5 
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ตารางที่ 36 สมมติฐานการวิจัยที่ 5: คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมี
อิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 

 

คาใชจายเฉล่ียตอเดือน 
จํานวนความเต็มใจจาย 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
เต็มใจ (คน) ไมเต็มใจ (คน) 

นอยกวา 200 บาท 25 16 
201 -  400 บาท 83 29 
401 - 800 บาท 87 34 
801 - 1,000 บาทข้ึนไป 50 6 
มากกวา 1,000 บาท 51 19 

รวม 296 104 
2= 10.741                 V = 0.164   P-value= 0.030* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
  

จากตารางที่ 36 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาคาใชจายเฉล่ียตอเดือนที่ซื้ออาหาร
สุนัขสําเร็จรูปตอเดือน มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข ซึ่งผูศึกษาทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติคา 2 พบวา คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 10.741 และมีคา P-value= .030 
ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ประชาชนที่   
มีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนตางกัน  มีความเต็มใจจาย เม่ือเกิด        
การเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปแตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือในอีก
ความหมาย คือ คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมีอิทธิพลตอความเต็มใจ
จายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข   

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร 
พบวา คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจาย
ของผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปนรอยละ 16.4 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในการศึกษาเรื่อง กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหาร

สุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงราคาท่ีมีความเต็มใจจาย
อาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนความคิดเห็นของผูบริโภค เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงดานราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูป จากการเก็บรวมรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
ที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจากรานคาตางๆ จํานวน 400 คน โดยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติ 
รอยละ คาเฉล่ีย และไค-สแควร ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษา ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 20 - 29 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 - 30,000 บาท  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป
 ผลการวิจัยที่ไดศึกษา ขอมูลดานพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป พบวา  

สวนใหญเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มากท่ีสุด 
ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช สวนใหญซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรี รองลงมา

ไดแก ยี่หอสมารทฮารท และนอยที่สุดไดแก ยี่หอฮิลลไซไดเอท  
ความถี่ในการซื้อแตละครั้ง สวนใหญซื้อเดือนละ 1 ครั้ง รองลงมาไดแก 2 เดือนตอ 1 

ครั้ง และนอยที่สุดไดแก เดือนละ 2 ครั้ง  
ปริมาณอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อในแตละครั้ง สวนใหญครั้งละ 501 - 3,000 กรัม 

รองลงมาไดแก 5,001 - 10,000 กรัม และนอยที่สุดไดแก 10,000 กรัมข้ึนไป  
คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน สวนใหญ 401 - 800 บาท 

รองลงมาไดแก 201 - 400 บาท และนอยที่สุด ไดแก นอยกวา 200 บาท 
 สวนที่ 3 วิเคราะหสถานการณความเต็มใจจาย เม่ือมีการเปลี่ยนราคาอาหารสุนัข
สําเร็จรูป 

ความคิดเห็นของผูบริโภค เมื่อมีการเปล่ียนแปลงดานราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญยังคงเต็มใจที่จะซื้อตอไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร
สุนัขสําเร็จรูป โดยสวนใหญเปนเพศหญิง โดยใหเหตุผลวา ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพมากที่สุด รองลงมา
คือ สุนัขชอบในรสชาด และสุดทายคือ มั่นใจในชื่อเสียง 
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 สวนที่ 3 วิเคราะหสถานการณความเต็มใจจาย เม่ือมีการเปลี่ยนราคาอาหารสุนัข
สําเร็จรูป 

ความคิดเห็นของผูบริโภค เมื่อมีการเปล่ียนแปลงดานราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญยังคงเต็มใจที่จะซื้อตอไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร
สุนัขสําเร็จรูป โดยสวนใหญเปนเพศหญิง โดยใหเหตุผลวา ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพมากที่สุด รองลงมา
คือ สุนัขชอบในรสชาด และสุดทายคือ มั่นใจในชื่อเสียง 

ในขณะที่กลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป
โดยมีสัดสวนที่นอยกวาผูที่เต็มใจจาย โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลในความไมเต็มใจจายครั้งนี้วา ให
ความสําคัญที่ความเหมาะสมของราคาและปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ เนนที่ความเหมาะสมของ
ราคาและคุณภาพ 

 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยที่ไดศึกษาชวงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายมากท่ีสุด  
ตามแตละยี่หอ (ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัมตอ 1 ถุง) พบวา 

ยี่หอเอโปร ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 472.50 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 367.50 บาท และนอยท่ีสุดคือ ชวงราคา 787.50 บาท เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุล
น้ําหนักของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 445.56 บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเอโปรขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับ
ราคาโดยเฉลี่ยเทากับ 445.56 บาท  

ยี่หอบอกดอก ราคาท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 142.50 บาท  
รองลงมาคือ ชวงราคา 332.50 บาท และชวงราคา 522.50 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 
427.50 บาท ชวงราคา 712.50 บาท และ ชวงราคา 855 บาท  เมื่อหาคาเฉล่ียถวงดุลน้ําหนักของ
มูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 413.25 บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอบอกดอกขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดย
เฉลี่ยเทากับ 413.25 บาท 

ยี่หอบิงโก ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 348.75 บาท รองลงมา
คือ ชวงราคา 271.25 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 426.25 บาท ชวงราคา 581.25 บาท และ 
ชวงราคา 697.50 บาท เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคา
เทากับ 396.92 บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัข
สําเร็จรูปยี่หอบิงโก ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 396.92 บาท  

ยี่หอเพดดีกรี ราคาท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 731.25 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 893.75 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 406.25 บาท จํานวน 10 คน  เมื่อ
หาคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 726.25 บาท จึงกลาว
ไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรีขนาด 10 
กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉลี่ยเทากับ 726.25 บาท 
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ยี่หอสมารทฮารท ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 708.75 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 866.25 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 551.25 บาท เมื่อหาคาเฉลี่ย
ถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 651.57 บาท จึงกลาวไดวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอสมารทฮารทขนาด 10 
กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉลี่ยเทากับ 651.57 บาท 

ยี่หออัลโป ราคาท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 708.75 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 866.25 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 393.75 บาท เมื่อหาคาเฉล่ีย
ถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 714.00 บาท จึงกลาวไดวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หออัลโปขนาด  10 กิโลกรัม ใน
ระดับราคาโดยเฉลี่ยเทากับ 714.00 บาท  

ยี่หอโรยัลแคนิน ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 1,822.50 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 1012.50 บาท และนอยท่ีสุด คือ ชวงราคา 2,227.50 บาท เมื่อหาคาเฉลี่ย
ถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 1,697.88 บาท จึงกลาวไดวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอโรยัล แคนิน ขนาด            
10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 1,697.88 บาท  

ยี่หอโปรแพลน ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 2,092.50 บาท 
และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 1,627.50 บาท เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะ
จาย พบวามีมูลคาเทา กับ 1,976.25 บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่
จะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอโปรแพลน ขนาด 10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉลี่ยเทากับ 
1,976.25 บาท 

ยี่หอฮิลสไซไดเอท ราคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจจายสวนใหญ คือ ชวงราคา 2,160.00 บาท 
รองลงมาคือ ชวงราคา 1,680.00 บาท และนอยที่สุด คือ ชวงราคา 1,200.00บาท เมื่อหาคาเฉล่ีย
ถวงดุลน้ําหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคาเทากับ 2,010.00 บาท จึงกลาวไดวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอฮิลล  ไซไดเอท ขนาด         
10 กิโลกรัม ในระดับราคาโดยเฉล่ียเทากับ 2,010.00 บาท 

โดยเม่ือพิจารณาถึงราคาที่มีความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรมัตอ 1 ถุง) ในแตละระดับคุณภาพ พบวา 

ระดับราคาประหยัด พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉลี่ย 41.85 บาทตอ
กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายยี่หอพบวา ยี่หอบิงโกมีราคาต่ําสุดเทากับ 39.69 บาทตอกิโลกรัม รองลงมา
คือ ยี่หอบอกดอก ราคา 41.32 บาทตอกิโลกรัม และแพงท่ีสุดคือ ยี่หอเอโปร ราคา 44.55 บาท         
ตอกิโลกรัม 

ระดับมาตรฐาน พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉลี่ย 69.72 บาทตอ
กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายย่ีหอพบวา ยี่หอสมารทฮารทมีราคาตํ่าสุดเทากับ 65.15 บาทตอกิโลกรัม 
รองลงมาคือ ยี่หออัลโป ราคา 71.40 บาทตอกิโลกรัม และแพงที่สุดคือ ยี่หอเพดดีกรี ราคา      
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76.62 บาทตอกิโลกรัม 
          ระดับพรีเมียม พบวา กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ระดับราคาเฉล่ีย 189.47 บาทตอกิโลกรัม      
เมือ่พิจารณารายยี่หอพบวา ยี่หอโรยัล แคนิน มีราคาต่ําสุดเทากับ 169.78 บาทตอกิโลกรัม รองลงมา
คือ ยี่หอโปรแพลน ราคา 197.62 บาทตอกิโลกรัม และแพงที่สุดคือ ยี่หอฮิลล ไซไดเอท ราคา 
201.00 บาทตอกิโลกรัม 
 สวนที่ 5 การวิเคราะหราคาคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป จําแนกตามระดับคุณภาพ 

กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปจาก            
การวิเคราะหระดับราคาดวยความเต็มใจจายของผูบริโภค ดังตารางท่ี 37 
 
ตารางที่ 37 ราคาที่มีความเต็มใจจายของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขต

กรุงเทพมหานคร 
(คํานวณจากอัตรา 1 ถุง x 10 กิโลกรัม) 

 ราคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) เฉลี่ยตอกิโลกรัม (บาท) 
ระดับราคาประหยัด 

เอโปร 
บอกดอก 
บิงโก 

  
445.56 44.55 
413.25 41.32 
396.92 39.69 

          ราคาเฉล่ีย 418.57 41.85 
ระดับมาตรฐาน 

เพดดีกร ี
สมารทฮารท 
อัลโป 

  
726.25 76.62 
651.57 65.15 
714.00 71.40 

        ราคาเฉล่ีย 697.27 69.72 
ระดับพรีเมียม 

โรยัล แคนิน 
โปรแพลน 
ฮิลล ไซไดเอท 

  
1,697.88 169.78 
1,976.25 197.62 
2,010.00 201.00 

       ราคาเฉล่ีย 1,894.71 189.47 
(จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

จากตารางท่ี 37 สามารถสรุปราคาแบบคารเทลของอาหารสุนัขสําเร็จรูป จากความเต็ม
ใจจายของผูบริโภคไดวา ระดับราคาประหยัด กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉลี่ยคือ 41.85 บาทตอ
กิโลกรัม ระดับมาตรฐาน กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉล่ียคือ 69.72 บาทตอกิโลกรัม และ
ระดับพรีเมียม กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉลี่ยคือ 189.47 บาทตอกิโลกรัม 
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โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับราคาประหยัด 
                     (คํานวณจากอัตรา 1 ถุง x 10 กิโลกรัม) 

 
 

 ภาพที่ 6 โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับราคาประหยัด 
            (จากการสํารวจของผูวิจัย) 
 

 ยี่หอเอโปร  ยี่หอบอกดอก  ยี่หอบิงโก 

ชวงราคา 

15
7.5

0 

26
2.5

0 

36
7.5

0 

47
2.5

0 

57
7.5

0 

78
7.5

0 

94
5.0

0  

14
2.5

0 

23
7.5

0 

33
2.5

0 

42
7.5

0 

52
2.5

0 

71
2.5

0 

85
5.0

0  

11
6.2

5 

19
3.7

5 

27
1.2

5 

34
8.7

5 

42
6.2

5 

58
1.2

5 

69
7.5

0 

      

ราคาที่เต็มใจจาย 
(บาท) 445.56  413.25  396.92 

เฉลี่ยตอกิโลกรัม 
(บาท) 

44.55 
 41.32  39.69 

      
สรุปราคาแบบ 

คารเทล 
41.85 
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โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับมาตรฐาน 
                      (คํานวณจากอัตรา 1 ถุง x 10 กิโลกรัม) 

 
  

ภาพที่ 7 โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับมาตรฐาน 
            (จากการสํารวจของผูวิจัย) 

 ยี่หอเพดดีกรี  ยี่หอสมารทฮารท  ยี่หออัลโป 

ชวงราคา 

24
3.7

5 

40
6.2

5 

56
8.7

5 

73
1.2

5 

89
3.7

5 
1,2

18
.75

 

1,4
62

.50
 

 

23
6.2

5 

39
3.7

5 

55
1.2

5 

70
8.7

5 

86
6.2

5 

11
81

.25
 

14
17

.50
 

 

23
6.2

5 

39
3.7

5 

55
1.2

5 

70
8.7

5 

86
6.2

5 
1,1

81
.25

 

1,4
17

.50
 

      

ราคาที่เต็มใจจาย 
(บาท) 

726.25  651.57  714.00 

      

เฉลี่ยตอกิโลกรัม 
(บาท) 

76.62 
 65.15  71.40 

      
สรุปราคาแบบ 

คารเทล 69.72 



78 

 

โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับพรีเมียม 
                      (คํานวณจากอัตรา 1 ถุง x 10 กิโลกรัม) 

 
 
 ภาพที่ 8 โมเดลราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ระดับพรีเมียม 

           (จากการสํารวจของผูวิจัย)  

 ยี่หอโรยัล แคนิน  ยี่หอโปรแพลน  ยี่หอฮิลล ไซไดเอท 

ชวงราคา 

60
7.5

0 
1,0

12
.50

 

1,4
17

.50
 

1,8
22

.50
 

2,2
27

.50
 

3,0
37

.50
 

3,6
45

.00
 

 

69
7.5

0 
1,1

62
.50

 

1,6
27

.50
 

2,0
92

.50
 

2,5
57

.50
 

3,4
87

.50
 

4,1
85

.00
 

 

72
0.0

0 
1,2

00
.00

 

1,6
80

.00
 

2,1
60

.00
 

2,6
40

.00
 

3,6
00

.00
 

4,3
20

.00
 

      

ราคาที่เต็มใจจาย 
(บาท) 

1,697.88  1,976.25  2,010.00 

      

เฉลี่ยตอกิโลกรัม 
(บาท) 

169.78 
 197.62  201.00 

 
สรุปราคาแบบ

คารเทล 
189.47 
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 สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ และความเต็มใจจาย

อาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัข
สําเร็จรูป  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1: ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจาย
ของผลิตภัณฑอาหารสุนัข พบวา ผูที่ใชซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มีความเต็มใจจาย
เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ไมแตกตางกับผูที่ใชซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบ
เปยก ( 2 = 2.302 และ P-value = .129) และเมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม 
โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีคาความสัมพันธกับความ
เต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปนรอยละ 7.6 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข พบวา ประชาชนท่ีเลือกใชยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปตางกัน มีความเต็มใจจาย 
เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ( 2 = 13.424 และ P-value = 
.144) และเมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา 
ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปน
รอยละ 18.4  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ความถี่ในการซื้อมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขพบวา ประชาชนท่ีมีความถี่ในการซ้ือตอครั้งตางกัน มีความเต็มใจจาย เมื่อเกิด          
การเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป ไมแตกตางกัน ( 2 = 6.377 และ P-value = .095) และ
เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา ความถี่    
ในการซ้ือตอครั้งมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปนรอยละ 12.6  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4: ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข พบวา ประชาชนท่ีมีปริมาณในการซ้ือแตละครั้งตางกัน มีความเต็มใจจายเม่ือ
เกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( 2 = 
16.829 และ P-value = .002) และเมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใช
สัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข คิดเปนรอยละ 20.5 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5: คาใชจายเฉล่ียที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมีอิทธิพลตอ
ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข พบวา ประชาชนที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่ซื้ออาหาร
สุนัขสําเร็จรูปตอเดือนตางกัน มีความเต็มใจจาย เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป
แตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( 2 = 10.741 และ P-value = 0.030) และเมื่อวัดคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองกลุม โดยใชสัมประสิทธิ์ของคราเมอร พบวา คาใชจายเฉลี่ยตอ
เดือนที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือนมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหาร
สุนัข คิดเปนรอยละ 16.4 
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การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัย กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัข

สําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย สามารถอภิปรายผล ไดวา  
1. ลักษณะทั่วไปดานบุคคลและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคอาหารสุนัขสําเร็จรูปใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก  
ลักษณะดานบุคคล จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย โดยสวนหนึ่งเปนเพราะเพศหญิงมีจิตใจออนโยน รักสัตวและชอบเลี้ยงสุนัขมากกวา
เพศชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ สมใจ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยในการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของประชาชนผูเลี้ยงสุนัข
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเกียรติศักดิ์ สงศิริศักดิ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือ
และปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน  

อีกทั้ง อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 29 ป มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,000 - 30,000 บาท โดยสวนหนึ่งเปนเพราะยังเปนชวงอายุที่นอย อาจเปนกลุมนักศึกษา 
หรือผูที่เพ่ิงจะทํางาน ซึ่งคนกลุมน้ียังไมมีภาระรับผิดชอบทางครอบครัวมากนัก จึงอาจตองการเลี้ยง
สุนัขเลี้ยงไวเปนเพ่ือนแกเหงา ซึ่งสุนัขเองเปนสัตวที่มีนิสัยนารัก ซื้อสัตวและรักเจาของ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิไลลักษณ สมใจ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยใน         
การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัข สําเร็จรูปของประชาชนผู เลี้ยงสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
อายุ 20-30 ป  

ลักษณะดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช พบวา สวนใหญ
เลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มากท่ีสุด อาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรี โดย
อาจเปนเพราะอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) นั้น สามารถเก็บรักษาไดงายและนานกวา 
สามารถใชรวมกับอาหารประกอบเองได เพ่ือเพ่ิมคุณคาและดึงดูดสุนัขใหกินอาหารมากขึ้น ซึ่งอาหาร
สุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรีนั้น เปนอาหารสุนัขที่ราคาอยูในระดับปานกลาง มีการส่ือสารทาง
การตลาดดานการโฆษณาอยูตลอด ทําใหผูบริโภคคุนชื่อ และยังหาซื้อไดงาย ทําใหผูบริโภคสะดวก 
ในการจัดซ้ือมาใช อีกทั้งยี่หอดังกลาวยังมีระดับคุณภาพอาหารอยูในระดับมาตรฐาน มีหลายรสชาด
เหมาะสําหรับสุนัขทุกวัย/ทุกสายพันธุ ทําใหอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดีกรีเปนยี่หอตนๆ ที่คนนึกถึง
และเลือกใช  ซึ่งสอดคลองกับงานของเบญจมาภา กะลัมพะนันท (2445: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง 
ทัศนคติของผูเลี้ยงสุนัขในอําเภอเมืองเชียงใหมที่มีตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขดวยอาหารสุนัขสําเร็จรูป เลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอเพดดีกรี            
มากที่สุด โดยสวนใหญนิยมซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) ซึ่งมีความคิดเห็นวายี่หอ
ดังกลาวสามารถซ้ือไดทั่วไป เชน หางสรรพสินคา ราน Pet shop เปนตน โดยสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา การโฆษณาที่แสดงถึงสุขภาพของสุนัขที่ดีขึ้นจากการใชอาหารสุนัขสําเร็จรูป ชวยสราง
ความนาเชื่อถือของย่ีหอสินคาได และเกียรติศักดิ์ สงศิริศักดิ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
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การซื้อและปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา สวนใหญซื้ออาหารสุนัขยี่หอเพดดีกรี มากที่สุด โดยมีสาเหตุของ
การเลือกซ้ือเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา แมจะมีการเปลี่ยนยี่หออาหารสุนัขบาง เพราะกลัวสุนัข
เบื่อ แตก็ยังคงเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) เชนเดิม เพราะความสะดวกสบาย 

อีกทั้ง ความถี่ในการซ้ือแตละคร้ัง สวนใหญซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณอาหารสุนัข
สําเร็จรูปที่ซื้อในแตละครั้ง สวนใหญครั้งละ 501 - 3,000 กรัม มีคาใชจายเฉล่ียที่ซื้อผลิตภัณฑอาหาร
สุนัขสําเร็จรูปตอเดือน สวนใหญ 401 - 800 บาท อาจเปนเพราะ อาหารสุนัขที่ผูบริโภคสวนใหญ
เลือกใชเปนยี่หอที่หาซื้อไดงาย อีกทั้งราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่เลือกใชมีราคามีราคาเฉล่ียตอ
กิโลกรัมไมสูงมาก ดังนั้นการคํานวณเฉล่ียน้ําหนักบรรจุภัณฑตอถุงระหวางการซื้อในปริมาณที่นอย
และราคาเฉล่ียในปริมาณที่มากจึงไมตางกันมากนัก จึงไมมีความจําเปนตองซื้อกักตุนเปนจํานวนมาก 
ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี พิมพอํ่า (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูปสําหรับสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปเฉลี่ยตอคร้ัง มากกวา 1 ถึง 3 กิโลกรัม ความถี่
ในการซ้ือ คือเดือนละ 1 ครั้ง  

2. ปจจัยดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา  

สถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเปลี่ยนราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป  พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปอยู แมมีการปรับเปลี่ยนราคา โดยใหเหตุผลวา
เชื่อมั่นในคุณภาพ รองลงมาคือ สุนัขชอบในรสชาติ และสุดทายคือ มั่นใจในชื่อเสียง ในขณะที่กลุม
ตัวอยางบางสวนไมเต็มใจซ้ือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยกลุมตัวอยาง      
ใหเหตุผลวา เนนที่ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ และเนนที่ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ  

เมื่อการทดสอบสมมติฐานดวยคา 2 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ      
มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อ            
มีการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ปริมาณในการซ้ือ
แตละครั้งและคาใชจายเฉล่ียที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัข ในขณะที่ ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ยี่หออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช และ 
ความถ่ีในการซ้ือไมมี อิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทั้งนี้ อาจเปนเพราะในอดีตกอนที่อาหารสุนัขสําเร็จรูปจะเติบโตในประเทศไทย ผูเลี้ยง
สุนัขสวนใหญมักจะนําเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานแตละมื้อ หรือการคลุกขาวใหสุนัขกิน 
เพราะมองวาไมเปลือง แตเมื่อตองเปลี่ยนมาใหอาหารสุนัขดวยอาหารสุนัขสําเร็จรูปแลว ผูบริโภค
บางสวนอาจมองวาตองมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น แตเมื่อพิจารณาใหดีแลว จะพบวา  การใหอาหารสุนัข
สําเร็จรูปเปนอาหารแกสุนัขนั้น มีสารอาหารที่มีคุณคาและสะดวกสบายมากกวาอยางสิ้นเชิง  

ดังนั้น ผูบริโภคสวนใหญจึงตัดสินใจเปล่ียนมาเลี้ยงสุนัขดวยอาหารสุนัขสําเร็จรูป และ  
แมอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่เคยเลือกใชมีการปรับเปลี่ยนราคา ผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพของสุนัขที่ตน
เลี้ยง จึงยังคงเต็มใจท่ีจะซื้ออาหารสุนัขยี่หอนั้นอยู เพราะเช่ือม่ันในคณุภาพเปนลําดับแรก รองลงมาที่
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กลุมตัวอยางยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปดังกลาวอยู เนื่องจาก สุนัขชอบ และ มั่นใจใน
ชื่อเสียง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงราคาอาจไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
สุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภค เพราะผูบริโภคยังคงเชื่อมั่นวา แมวาราคาอาหารสุนัขจะปรับเพ่ิมขึ้น แต
หากยังคงมีสารอาหารท่ีมีคุณภาพเชนเดิม สุนัขของตนชื่นชอบ ตลอดจนความนาเชื่อถือของชื่อเสียง  
ที่ยังคงอยู จึงเปรียบเสมือนการรับประกันคุณภาพของอาหารสุนัขสําเร็จรูปเหลานั้นอยู  แสดงใหเห็น
วา คุณภาพของอาหารสุนัขสําเร็จรูปนั้น มีผลตอการตัดสินใจเบื้องตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฐายินี เอ๊ียบทอง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหาร
สุนัขสําเร็จรูป ในจังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการซื้อ คือ ความครบถวน
ของสารอาหารเปนลําดับแรก และผลการศึกษาของ วีรเชษฐ จันทรวรเชษฐ (2546: บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก    เปนอันดับ
แรก คือ มีสารอาหารที่จําเปนครบทุกหมวดหมู  

3. แนวทางการต้ังราคาแบบคารเทลตามระดับผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป  
ราคาท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจจายนั้นแตกตางกันไป สามารถจําแนกไดตามลักษณะของ

คุณภาพอาหารสําเร็จรูป โดยหากผูประกอบการอาหารสุนัขสําเร็จรูปสามารถนําไปประยุกตใน        
การตัดสินใจของผูประกอบการในอนาคตที่ตองการรวมตัวกับเปนคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป ซึ่งมี
โอกาสสรางอํานาจในการผูกขาดผลิตภัณฑ เพราะตลาดอาหารสุนัขสําเร็จรูปนั้นมีลักษณะของตลาด
ผูขายนอยราย ซึ่งสามารถจะรวมตวัเปนคารเทลในกําหนดราคาได ตลอดจนกลยุทธทางการตลาดนั้น
สามารถเพ่ิมยอดขายไดโดยใชวิธีโฆษณาและปรับปรุงคุณภาพแทนการลดราคาสินคา 

โดยควรกําหนดของอาหารสุนัขสําเร็จรูป ตามระดับคุณภาพอาหาร ซึ่งอยูในระดับที่ผูบริโภค
สามารถเต็มใจจายได ดังนี้ ระดับราคาประหยัด ราคาเฉลี่ยคือ  41.85 บาทตอกิโลกรัม ระดับมาตรฐานราคา         
เฉลี่ยคือ 69.72 บาทตอกิโลกรัม และระดับพรีเมียม ราคาเฉล่ียคือ 189.47 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากราคา       
เปนสิ่งดึงดูดแรกที่ทําใหผูเริ่มเล้ียงสุนัขตัดสินใจเลือกทดลองอาหารสุนัขยี่หอเหลานั้น แตอยางไรก็ตาม        
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเอง ก็มีสวนในการตัดสินใจดวยเชนกัน เพราะอาหารสุนัขสําเร็จรูปบางยี่หอ แมจะมี
สารอาหารที่ครบถวนกวายี่หออ่ืนๆ แตเมื่อพิจารณาราคาแลว ผูเลี้ยงสุนัขอาจมองวาแพงเกินไป จนไมกลา        
จะซื้อมาทดลอง จึงทําใหเห็นไดวา อาหารสุนัขกลุมระดับมาตรฐาน ไดกลายเปนตัวเลือกที่หลายๆ คนสนใจ   
เพราะมองวาราคาไมแพงมากนัก และอุดมดวยสารอาหารท่ีเปนประโยชนในปริมาณที่เพียงพอตอการเจริญ            
เติบโตของสุนัข ดังนั้น ผูประกอบการจึงไมควรมองขามปจจัยดานราคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูป และพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงกวาราคาท่ีผูบริโภคตองจายไป ซึ่งสอดคลองกับ           
งานวิจัยของ กัทลี ศรีมณฑล (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก           
ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป จากรานคาในตลาดนักจตุจักร พบวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญอยูในระดับมาก ดังนั้น การกําหนดราคาควรจะใหราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให       
ผูเลี้ยงรูสึกถึงความคุมคาที่จะไดรับเมื่อซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป และสอดคลองตามทฤษฎี ซึ่ง            
ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ (2546: 53-56) อธิบายไววา ราคาเปนตนทุนของผูบริโภคและผูบริโภค                      
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธราคา
ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ 
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โมเดลกลยุทธการตั้งราคาแบบคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 โมเดลกลยุทธการตั้งราคาแบบคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป 

กลยุทธ 
การตั้งราคา 
แบบคารเทล 

ขอดี 
- ลดภาวการณแขงขัน ทําใหไมจําเปนที่จะตองแขงขันกันลด
ราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
- ลดคาใชจายดานการประชาสัมพันธ การโฆษณาสงเสริมการ
จําหนาย 
- ผูประกอบการสามารถมุงเนนการพัฒนาคุณภาพอาหารสุนัข
สําเร็จรูปใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยไมกระทบตอการตั้งราคา 

สภาพปญหา 
- อุตสาหกรรมอาหารสุนัขสําเร็จรูปมีการแขงขันอยาง
รุนแรง การลดราคาสินคา การจัดโปรโมชั่น เพื่อเพิ่ม
ยอดขายใหกับสินคา สงผลใหอาหารสุนัขสําเร็จรูปไมมี
ราคาที่แนนอน 

แนวทางการแกปญหา 
- ผูประกอบการรวมกลุมกัน ตามระดับคุณภาพอาหาร
สุนัขสําเร็จรูป ซึ่งมีราคาคอนขางใกลเคียงกันเชน อาหาร
สุนัขสําเร็จรูปราคาประหยัด ไดแก ยี่หอเอโปร บอกดอก 
และอัลโป เปนตน อาหารสุนัขสําเร็จรูประดับมาตรฐาน 
ไดแก ยี่หอเพดดีกรี  สมารทฮารท และอัลโป เปนตน  
อาหารสุนัขสําเร็จรูประดับพรีเมียม ไดแก ยี่หอโรยัล   
แคนิน โปรแพลน และฮิลล ไซไดเอท เปนตน 
- การตั้งราคากลางแบบคารเทล จากการพิจารณาราคาที่
สามารถสรางกําไรรวมของกลุมไดสูงสุด ซึ่งไมกระทบตอ
สมาชิกในกลุมเดียวกัน 

ตัวอยาง การตั้งราคาแบบคารเทลอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
- อาหารสุนัขระดับราคาประหยัด ควรตั้งที่ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 41.85 บาท 
- อาหารสุนัขระดับมาตรฐาน ควรตั้งที่ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 69.72 บาท 
- อาหารสุนัขระดับพรีเมียม ควรตั้งที่ราคาเฉลี่ย 
กิโลกรัมละ 189.47 บาท 
หมายเหตุ : ราคาดังกลาวมาจากการสํารวจและคํานวณความ
เต็มใจจายของผูบริโภค 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

แมปจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารสุนัขสําเร็จรูปยังไมมีการรวมตัวกัน และในตลาด         
ยังมีการแขงขันอยางรุนแรง ทั้งในรูปแบบของย่ีหอที่ตางกัน รวมไปถึงยี่หอเดียวกันแตสถานท่ีจัด
จําหนายตางกัน ที่มีการตั้งราคาขายแตกตางกันไป ตามกลยุทธการต้ังราคาเพ่ือเพ่ิมยอดขายให          
กับสินคา สิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหอาหารสุนัขสําเร็จรูปไมมีราคาท่ีแนนอน ผลการศึกษากลยุทธใน        
การกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย 
สามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ 

    1.1 การจําลองสถานการณการเปล่ียนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญยังคงเต็มใจที่จะซ้ือตอไป โดยใหเหตุผลวา เชื่อมั่นในคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ 
สุนัขชอบในรสชาด และสุดทายคือ มั่นใจในชื่อเสียง แสดงใหเห็นวาการท่ีผูประกอบการใชกลยุทธ  
การลดราคาสินคา หรือการจัดโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลูกคานั้น สามารถสรางสวนแบงการตลาดเพ่ิมได
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะโดยสวนใหญผูบริโภคก็ยังคงตัดสินการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปจาก          
ความพึงพอใจในคุณภาพเปนอันดับหนึ่ง แสดงใหเห็นวาราคาอาจไมใชตัวแปรที่ทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการจึงไมจําเปนที่จะเพ่ิมยอดขายโดยการดึงดูดดวยราคา  

1.2 ขอดีของกลยุทธการรวมตัวกันแบบคารเทล เปนวิธีการที่สําคัญอยางหนึ่งที่ไม
เกิดผลเสียตอธุรกิจ เพราะผูประกอบการไมจําเปนที่จะตองแขงขันกันลดราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
หากเพียงพัฒนาผลิตภัณฑใหดีกวาเดิม อาจสงเสริมใหผูบริโภคหันมาใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่ห อ      
ของตนมากข้ึน และยังลดภาวการณแขงขัน รวมไปถึงสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนเกี่ยวกับ         
การแขงขัน ทั้งโฆษณาและการสงเสริมการจําหนายลงได จึงนาจะเปนผลดีกับผูประกอบการทุกฝาย 

1.3 หากผูประกอบการตัดสินใจรวมกันในการรวมกลุมแลว การต้ังราคากลางน้ัน    
ก็คือราคาท่ีผูประกอบการอาหารสุนัขเล็งเห็นแลววาสามารถสรางกําไรรวมของกลุมไดสูงสุด หรือ         
อาจมาจากการพิจารณาแนวคิดความเต็มใจจายของกลุมตัวอยาง  เชนเดียวกับงานวิจัย โดยจัด
ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มีระดับคุณภาพเดียวกันในอยูกลุมเดียวกัน เพราะเปนอาหารสุนัข
สําเร็จรูปที่มีระดับราคาใกลเคียงกัน สามารถตั้งราคากลางไดโดยไมกระทบตอสมาชิกในกลุม ซึ่ง          
การหามูลคา ความเต็มใจจายของอาหารสุนัขแตละยี่หอนั้น แมวารูปแบบท่ีนํามาใชในการหาจํานวน
ราคาเปน การกําหนดจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น แตจะเห็นไดวา ผูบริโภคก็ยังเต็มใจที่จะซื้อตอไปในระดับ
ราคาท่ีไมสูงเกินไป หรือ มีราคาใกลเคียงกับอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ซื้อในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา      
ราคาเปนส่ิงดึงดูดใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคา แตในขณะเดียวกันราคาท่ีถูกเกินไป เมื่อผูบริโภคนํามา
พิจารณากับคุณภาพที่จะไดรับแลว อาจไมไดรับความไวใจ ดังนั้น ผูประกอบการควรกําหนดราคา             
ที่ไมแพงจนเกินไปจนผูบริโภคไมกลาซื้อและไมควรตั้งราคาที่ถูกจนทําใหสินคาดูดอยคุณภาพลงไป 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสุนัข 

เปนสัตวเลี้ยงและเปนผูที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป ถาตองการใหผลการวิจัยสามารถนําไปใชได
กวางขวางยิ่งขึ้นควรเพ่ิมการศึกษา เชน 
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 2.1 ควรศึกษาถึงความตองการของผูบริโภค ในเรื่องของสารอาหารท่ีตองการใหมี          
การเพ่ิมเติมลงในอาหารสุนัขสําเร็จรูป  

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางผูบริโภคอาหารสุนัขสําเร็จรูป      
ที่ผลิตในประเทศกับอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ผลิตจากตางระเทศ เพ่ือนํามาวิเคราะห และ วางแผน
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

ชุดที่...............แบบสอบถาม 
 
       เร่ือง กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใต
แนวคิดความเต็มใจจาย 
       คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาราคาที่มี               
ความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนความคิดเห็น       
ของผูบริโภค เมื่อมีการเปล่ียนแปลงดานราคาของอาหารสุนัขสําเร็จรูป อันนํามาเปนแนวทางกลยุทธ
ในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัข  
       คํานิยาม : กลยุทธราคาแบบคารเทล คือ การรวมตัวกันของผูประกอบการอาหารสุนัขที่มี        
การตั้งราคาเดียว เพ่ือใชเปนกลยุทธในการกําหนดราคาทางการตลาด จากการวิเคราะหระดับราคา
ดวยความเต็มใจจายของผูบริโภค 
       ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา ผูศึกษาจึงใครขอความอนุเคราะหทานตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง สําหรับขอมูลที่ทุกทานไดสละเวลาใหขอมูล และ
ขอยืนยันวาจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับและใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น 
 

ขอแสดงความนับถือ 
พรวิภา รอดราษฎร 

ผูวิจัย 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน □ หนาคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณากรอก
ขอความในชองวางตามความเปนจริง 
1. เพศ 
 1. □ ชาย    2. □ หญิง 
2. อายุ 
 1. □ ต่ํากวา 20 ป   2. □ 20 - 29 ป 
 3. □ 30 - 39 ป    4. □ 40 - 49 ป 
 5. □ 50 ปขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
 1. □ โสด    2. □ สมรส 
 3. □ หยา/หมาย    4. □ อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
4. ระดับการศึกษา 
 1. □ ต่ํากวาปริญญาตรี   2. □ ปริญญาตรี 
 3. □ สูงกวาปริญญาตรี   
5. อาชีพ 
 1. □ นักเรียน/นักศึกษา   2. □ พนักงานบริษัทเอกชน 
 3. □ ขาราชการ/พนักงานของรัฐ  4. □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. □ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  6. □ พอบาน/แมบาน/เกษียณ/วางงาน 
 7. □ เกษตรกร    8. □ รับจาง 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 1. □ ต่ํากวา 10,000 บาท  2. □ 10,000 - 30,000 บาท 
 3. □ 30,001 - 50,000 บาท  4. □ ตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป 
  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย      ลงใน □ หนาคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณา
กรอกขอความในชองวางตามความเปนจริง 
1. ทานนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแบบใดมากที่สุด 
 1. □ แบบแหง (ชนิดเม็ด)   2. □ แบบเปยก 
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2. ทานซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปยี่หอใดมากท่ีสุด  
 1. □ เอโปร    2. □ บอกดอก    
 3. □ บิงโก    4. □ เพดดีกร ี    
 5. □ สมารทฮารท    6. □ อัลโป     
 7. □ โรยัล แคนิน              8. □ โปรแพลน              
           9. □ ฮิลลไซไดเอท                            10. □ อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................                                   
3. ความถี่ในการซ้ืออาหารสุนัข 
 1. □ 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง   2. □ 2 เดือนตอ 1 ครั้ง   
 3. □ เดือนละ 1 ครั้ง   4. □ เดือนละ 2 ครั้งข้ึนไป   
4. ปริมาณอาหารสุนัขที่ซื้อในแตละครั้ง 
 1. □ นอยกวาหรือเทากับ 500 กรัม 2. □ 501 - 3,000 กรัม 
 3. □ 3,001 – 5,000 กรัม  4. □ 5,001 - 10,000 กรัม 
 5. □ 10,001 กรัมข้ึนไป  
5. คาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขตอเดือน 
 1. □ นอยกวา 200 บาท   2. □ 201 -  400 บาท 
 3. □ 401 - 800 บาท   4. □ 801 - 1,000 บาทข้ึนไป 
 5. □ มากกวา 1,000 บาท 
 
สวนที่ 3 สถานการณความเต็มใจจาย เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย      ลงใน □ หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณา
กรอกขอความในชองวางตามความเปนจริง 
1. ถาราคาย่ีหออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ทานใชอยู มีการเปลี่ยนแปลงราคา ทานจะยังเต็มใจจายหรือไม 
 □ เต็มใจ เพราะสาเหตุใด 
  1.□ เชื่อม่ันในคุณภาพ    
  2. □ มั่นใจในชื่อเสียง   
  3. □ สุนัขชอบในรสชาด  
 □ ไมเต็มใจ เพราะสาเหตุใด 
  1. □ มียี่หออ่ืนที่คุณภาพใกลเคียงกัน แตราคาเทาเดิม    
  2. □ เนนที่ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ      
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงใน □ หนาคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณา
กรอกขอความในชองวางตามความเปนจริง (เลือกตอบเพียงย่ีหอเดียวที่ทานเต็มใจจายมากท่ีสุด) 
 
 

อาหารสนุัขตราเอโปร (A Pro) 
       อุดมดวยสารอาหารจําเปนที่สุนัขตองการ ดวยสูตรสมดุลของใยอาหารท่ีชวย 
   ใหระบบการขับถายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม  
   ราคา 420 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
     □ เต็มใจ             □ ไมเต็มใจ            
 
       ที่ราคา 630 บาท เต็มใจหรือไม       ที่ราคา 210 บาท เต็มใจหรือไม         
          □ เต็มใจ      □ ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ          □ ไมเต็มใจ      
 
      ที่ราคา 945 บาท    ที่ราคา 525 บาท     ที่ราคา 315 บาท        ที่ราคา 105 บาท                          
 □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ      □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 
    
 
 

       ในปจจุบัน ผู เลี้ยงสุนัขสวนใหญเริ่มเปลี่ยนมาใชอาหารสุนัขสําเร็จรูป เนื่องจากความ
สะดวกสบาย ทั้งในดานการเก็บรักษาและคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน อีกทั้งเหมาะสมกับสุนัข
ที่มีหลากสายพันธุ ทั้งตางประเทศ พันธุไทย และพันธุผสม ที่ตองการการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน
ออกไป ตามแตละชวงวัยซ่ึงมีความตองการอาหารและปริมาณที่เพียงพอแตกตางกัน ดังนั้นผูเลี้ยง
จึงตองพิถีพิถันในการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับสุนัขของตน เพ่ือที่สุนัขจะไดรับคุณประโยชนจาก
อาหารมากท่ีสุด  
      สมมติวา ทานมีสุนัขพันธเล็ก แลวทานตองการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด)  
ซึ่งสวนใหญผลิตภัณฑอยูในลักษณะการต้ังราคาแบบรวมตัวกัน ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัข 
ทานจะยินดีซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปย่ีหอใดและในราคาเทาไรที่ทานจะยังสามารถเต็มใจจายได 
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อาหารสุนัขตราบอกดอก (Bok Dok) 
        อุดมดวยโปรตีน 26 % ไขมัน 10 % และใยอาหาร 4 % รสเนื้อ นม ไขและผัก  
  ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา 380 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม    
     □ เต็มใจ             □ ไมเต็มใจ            
 
          ที่ราคา 570 บาท เต็มใจหรือไม       ที่ราคา 190 บาท เต็มใจหรือไม         
          □ เต็มใจ      □ ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ          □ ไมเต็มใจ      
 
      ที่ราคา 855 บาท     ที่ราคา 475 บาท     ที่ราคา 285 บาท         ที่ราคา 95 บาท                           
 □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ      □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 
 

อาหารสุนัขตราบิงโก (Bingo) 
        อาหารสุนัขราคาประหยัดแตยังคงคุณคาทางสารอาหารที่จําเปนและเพียงพอ 
  ตอสุนัข เหมาะสําหรับสุนัขทุกขนาดสายพันธ ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม  
  ราคา 310 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
                 □ เต็มใจ            □ ไมเต็มใจ            
 
        ที่ราคา 465 บาท เต็มใจหรือไม         ที่ราคา 155 บาท เต็มใจหรือไม         
         □ เต็มใจ    □ ไมเต็มใจ                □ เต็มใจ               □ ไมเต็มใจ      
 
  ที่ราคา 697.50 บาท   ที่ราคา 387.50 บาท   ที่ราคา 232.50 บาท  ที่ราคา 77.50 บาท                        
 □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ      □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 
 
 

อาหารสุนัขตราเพดดีกรี (Pedigree) 
      สูตรสุนัขทอยสและสุนัขพันธุเล็ก มีเม็ดอาหารขนาดเล็ก รสชาดแสนอรอย  
   มีสารอาหารครบถวนสมดุล พรอมวิตามินและแรธาตุ 23 ชนิด ขนาดบรรจุภัณฑ  
   10 กิโลกรัม ราคา 650 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
                □ เต็มใจ                □ ไมเต็มใจ            
 
         ที่ราคา 975 บาท เต็มใจหรือไม          ที่ราคา 325 บาท เต็มใจหรือไม         
          □ เต็มใจ   □  ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ           □ ไมเต็มใจ      
 
  ที่ราคา 1,462.50 บาท  ที่ราคา 812.50 บาท  ที่ราคา 487.50 บาท   ที่ราคา 162.50 บาท                         
 □เต็มใจ □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ      □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ    □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 
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อาหารสุนัขตราสมารทฮารท (Smart Heart) 
       อุดมดวยโปรตีนและคุณคาทางสารอาหารท่ีชวยสรางความแข็งแรงใหหัวใจ  
   ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา 630 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
               □ เต็มใจ           □ ไมเต็มใจ            
 
        ที่ราคา 945 บาท เต็มใจหรือไม               ที่ราคา 315 บาท เต็มใจหรือไม         
         □ เต็มใจ               □ ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ              □ ไมเต็มใจ      
 
  ที่ราคา 1,417.50 บาท  ที่ราคา 787.50 บาท      ที่ราคา 472.50 บาท   ที่ราคา 157.50 บาท                           
  □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □  เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ 
 

 
อาหารสุนัขตราอัลโป (Alpo) 

      อุดมดวยสารอาหารจากโปรตีน 22 % จากเนื้อสัตวแทๆและไขมันไมนอยกวา 
  10 % ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา 630 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
               □ เต็มใจ           □ ไมเต็มใจ            
 
        ที่ราคา 945 บาท เต็มใจหรือไม               ที่ราคา 315 บาท เต็มใจหรือไม         
         □ เต็มใจ               □ ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ              □ ไมเต็มใจ      
 
  ที่ราคา 1,417.50 บาท  ที่ราคา 787.50 บาท      ที่ราคา 472.50 บาท   ที่ราคา 157.50 บาท                           
  □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □  เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ 
 

 
อาหารสุนัขตราโรยัล แคนิน (Royal Canin) 

     สูตรอาหารเพ่ือรักษาปญหาดานสุขภาพสําหรับสุนัข ทั้งเรื่องของกระดูกโรคไตและ 
  โรคอวน ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา 1,620 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
                      □ เต็มใจ           □ ไมเต็มใจ            
 
       ที่ราคา 2,430 บาท เต็มใจหรือไม        ที่ราคา 810 บาท เต็มใจหรือไม         
        □ เต็มใจ           □  ไมเต็มใจ                  □ เต็มใจ             □ ไมเต็มใจ      
 
 ที่ราคา 3,645 บาท       ที่ราคา 2,025 บาท       ที่ราคา 1,215 บาท      ที่ราคา 405 บาท                             
 □ เต็มใจ □ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ   □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ   
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อาหารสุนัขตราโปรแพลน (Pro Plan) 
       เม็ดอาหารเล็กอุดมดวยสารอาหารที่ลูกสุนัขพันธุเล็กตองการ รักษาสมดุล 
  ของแบคทีเรียในทางเดินอาหาร บํารุงสุขภาพผิวหนังและขนใหสวยเงางาม 
  ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม ราคา 1,860 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
                 □ เต็มใจ                □  ไมเต็มใจ            
 
       ที่ราคา 2,790 บาท เต็มใจหรือไม            ที่ราคา 930 บาท เต็มใจหรือไม         
           □ เต็มใจ   □ ไมเต็มใจ                    □ เต็มใจ            □ ไมเต็มใจ      
 
    ที่ราคา 4,185 บาท  ที่ราคา 2,325 บาท   ที่ราคา 1,395 บาท     ที่ราคา 465 บาท                            
  □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ   □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ    □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ 
 
  

อาหารสุนัขตรา ฮิลล ไซไดเอท ( Hill's Science Diet) 
       มีสวนผสมของสารตานอนุมูลอิสระในระดับสูงเพ่ือชวยสรางภูมิคุมกันและ 
  แคลเซียมเพื่อชวยสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ และกระดูก ขนาดบรรจุภัณฑ 10 กิโลกรัม    
  ราคา 1,920 บาท ทานจะเต็มใจจายหรือไม 
                       □ เต็มใจ          □ ไมเต็มใจ            
 
         ที่ราคา 2,880 บาท เต็มใจหรือไม        ที่ราคา 960 บาท เต็มใจหรือไม         
          □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ                 □ เต็มใจ              □  ไมเต็มใจ      
 
  ที่ราคา 4,320 บาท    ที่ราคา 2,400 บาท   ที่ราคา 1,440 บาท    ที่ราคา 480 บาท                            
 □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ    □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ      □ เต็มใจ □ ไมเต็มใจ  □ เต็มใจ  □ ไมเต็มใจ  
 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารสุนัขสําเร็จรูป 
คําชี้แจง เติมขอความท่ีเปนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทาน เกี่ยวกับอาหารสุนัขสําเร็จรูป          
ที่ทานตองการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       “ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางครบถวนและตรงตาม
ความเปนจริง” 

ขอบคุณคะ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูใหขอมูล 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
1. อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน  
 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 อาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ  
 รองคณบดีฝายวิชาการ 
 อาจารยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 

อาจารยสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคา IOC 
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ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคา IOC 

1. ดานพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป 
 

ขอที่ คา IOC แปลผล 
1 1.0 ใชได 
2 1.0 ใชได 
3 1.0 ใชได 
4 1.0 ใชได 
5 0.66 ใชได 

 
2. ดานสถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 

ขอที่ คา IOC แปลผล 
1 0.66 ใชได 

 
3. ดานมูลคาความเต็มใจจาย (Bidding Game Question) 
 

ขอที่ คา IOC แปลผล 
1 1.0 ใชได 
2 1.0 ใชได 
3 1.0 ใชได 
4 1.0 ใชได 
5 1.0 ใชได 
6 1.0 ใชได 
7 1.0 ใชได 
8 1.0 ใชได 
9 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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