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The objective of this research was to study marketing mix factors affecting consumer 
to purchase tick-flea control product in Nakhon Pathom Province. The questionnaires were 
used as a tool for collecting data from customer 400 people. The Taro Yamane method and 
The Quota Sampling have been used for determining the sample. The data were analyzed by 
percentage mean and standard deviation 

From the analysis, most of the respondents were married men at the age of 31-40 
years old with bachelor degree, working as own business with income more than 25,001 
Baht/month and had 1-2 dogs. 

The result of this research found that the marketing mix factors affecting consumer  to  
purchase tick-flea control product were at a high level in every criteria. The product factor was 
the highest level. Following the pricing,distribution channel and promotion. Overall, The 
attitude factors affecting consumer to purchase tick-flea control product was found at a high 
level. Feeling factor was higher than knowledge understand believe factor. Injection product 
was purchased for prevent and buy from veterinary shop that sale drug for animal use only. 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีนิยมเล้ียงกนัมากในปัจจุบนั  มีหลายสายพนัธ์ุมีทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ดุ และไม่ดุ  มีตน้ก าเนิดมาจากสุนัขป่า โดยมนุษยแ์ถบขั้วโลกเหนือน ามาเล้ียงเม่ือ 
12,000 ปีมาแลว้  การอพยพขา้มถ่ินและทวีปต่าง ๆ ท าให้สุนขัมีหลายพนัธ์ุ แต่ละสายพนัธ์ุมีนิสัย
แตกต่างกนั คือ สุนขัสายพนัธ์ุไทย เช่น สุนขัไทยหลงัอาน ถูกจดัใหเ้ป็น “สุนขัประจ าชาติไทย” โดย
เป็นสุนขัท่ีสามารถช่วยปกป้องเตือนภยั ดูแลทรัพยสิ์น และช่วยยงัชีพในการออกป่าล่าสัตวข์องคน
ไทยมาแต่โบราณ  สุนขับางแกว้ เป็นสุนขัไทยพนัธ์ุเดียวในประเทศไทยท่ีมีขนยาวสองชั้น หางเป็น
พวง มีขน ขาหนา้คลา้ยขนขาแขง้สิงห์ แผงรอบคอคลา้ยสิงโต มีความเฉลียวฉลาด ไอคิวสูง เป็นตน้  
 สุนขัสายพนัธ์ุต่างประเทศ เช่น สุนขัสายพนัธ์ุเกรทเดน มีความสง่าผา่เผย มดักลา้มสม
ส่วน ดูน่าเกรงขาม  เกรทเดนถึงแมจ้ะดูตวัใหญ่น่าเกรงขาม แต่ไม่มีนิสัยกา้วร้าว มกัจะมีอุปนิสัยด้ือ
และซน  เกรทเดนจดัไดว้่าเป็นสุนขัท่ีมีเสน่ห์ มีความซ่ือสัตย ์และมีความจงรักภกัดี และท่ีส าคญัคือ 
เกรทเดนชอบท่ีจะไดรั้บความรักและความอบอุ่นจากผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ  สุนขัสายพนัธ์ุโกลด์เดน
รีทรีฟเวอร์ มีลกัษณะนิสัยใจดี ชอบอยู่กบัคนและสัตวอ่ื์น มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ค่อนขา้งติดคนหรือ
อยากใหเ้จา้ของสนใจ เป็นสุนขัท่ีฝึกง่าย ชอบเห่าเม่ือมีคนอยูห่นา้ประตูบา้น แต่มีบ่อยคร้ังท่ีการเห่า
นั้น เป็นการแสดงการทกัทายมิใช่การขู่  เป็นตน้ (ด็อกก้ีไลทด์อทคอม, 2555) วตัถุประสงคใ์นการ
เล้ียงมีหลายแบบ คือ เล้ียงเฝ้าบา้น เล้ียงไวดู้เล่น เล้ียงเป็นเพื่อน เล้ียงเพื่อขายท าเป็นธุรกิจ เป็นตน้   

ปัจจุบนัวิถีในการด าเนินชีวิตของคนไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัวนอ้ยลง มีผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน  การใชชี้วิตท่ีเร่งรีบจะก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อความ
ตอ้งการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะนิยมเล้ียงสุนขั ท าให้ประเทศไทยมีจ านวนสุนขัมาก
เป็นอนัดบั 10 ของโลก เป็นจ านวน 7,440,000 ตวั (ทอ็ปเทนไทยแลนดด์อทคอม, 2555) ส าหรับ
จ านวนสุนัขในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในปี 2553 มีจ  านวน 12,206 ตวั  ปี 2554 จ  านวน 
12,826 ตวั  มีอตัราการเพิ่มร้อยละ 5.08 (ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม, 2555)  

ในยุคสมยัใหม่พฤติกรรมการเล้ียงสุนขัของคนไทยบางส่วนเปล่ียนไป โดยเฉพาะใน
กลุ่มของคนท่ีมีรายไดสู้ง มีก าลงัซ้ือสูง ท่ีมองสุนัขเหมือนสมาชิกในครอบครัว โดยจะเล้ียงสุนัข
พนัธ์ุจากต่างประเทศท่ีตอ้งมีวิธีการเล้ียงท่ีละเอียดอ่อน ตั้งแต่เร่ืองอาหาร การดูแลรักษาพยาบาล 
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แมก้ระทัง่วิถีชีวิตของสุนัข ท่ีจะตอ้งมีอุปกรณ์ในการเล้ียงสุนัขเป็นอย่างดี  จึงท าให้เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสุนขัเพิ่มมากข้ึน   

ปัญหาเร่ืองเห็บหมดัเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคญั ท่ีผูบ้ริโภคควรจะตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษ 
เพราะเห็บหมดัเป็นตวัการส าคญัท่ีจะน าโรคร้ายมาสู่สุนขั เช่น โรคพยาธิในเมด็เลือด โรคโลหิตจาง 
โรคผิวหนงั โรคภูมิแพน้ ้ าลายหมดั  เป็นตน้  เม่ือมีเห็บหมดัอยูบ่นตวัสุนขั นอกจากสุนขัจะถูกเห็บ
หมดักดัแลว้ ผูเ้ล้ียงสุนัขก็อาจถูกเห็บหมดักดัไดด้ว้ยเช่นกนั จึงตอ้งมีผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัไว้
ส าหรับป้องกนัและก าจดัเห็บหมดัดงักล่าว ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อลดเวลาท่ีสุนัขจะไดรั้บ
อนัตรายหรือไดรั้บเช้ือโรคท่ีมากบัเห็บหมดั  ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีพบในตลาดมีหลายชนิด ให้
เลือกใชต้ามความสะดวกของผูบ้ริโภค  ในปัจจุบนัผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัหลายชนิด ไดผ้า่นการ
ข้ึนทะเบียนยาใหใ้ชก้บัสุนขัแลว้ ไดแ้ก่ ชนิดฉีด ชนิดหยดหลงั ชนิดสเปรย ์ปลอกคอก าจดัเห็บ ชนิด
เมด็ส าหรับกิน ชนิดผงแป้ง แชมพูก าจดัเห็บหมดั  เป็นตน้  จะเห็นว่าผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัมีอยู่
หลายแบบ ผูบ้ริโภคจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละพันธ์ุ แต่ละขนาด  และหาก
จ าเป็นตอ้งใช้ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัท่ีเป็นยาข้ึนทะเบียนท่ีใช้ในสัตวป์ศุสัตวซ่ึ์งเป็นการใช้ท่ี
นอกเหนือจากท่ีฉลากระบุ  ควรปรึกษาสัตวแพทย ์ และศึกษาวิธีการใชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้ขา้ใจก่อนการ
ใช ้(โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ, 2555)  

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัจะรวมอยู่ในธุรกิจสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป  ปัจจุบนั
ธุรกิจสัตว์เล้ียงในเมืองไทยเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ธุรกิจ
โรงพยาบาลสัตว ์ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสุนัข /อุปกรณ์สัตว์เล้ียง ธุรกิจการเพาะพนัธ์ุสุนัข ธุรกิจ
ผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียง เช่น ขนม แชมพู เส้ือผา้ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ธุรกิจอาบน ้ าตดัขนสุนขั ธุรกิจยาและ
เวชภณัฑรั์กษาโรคในสุนขั และธุรกิจวคัซีนส าหรับสุนขั เป็นตน้  โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ท่ีมีการเติบโตของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงสูง เฉล่ีย 20-25% และมีการ
แข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจต่อสุขภาพของสุนัขมากข้ึน และยอมทุ่มเท
ให้กบัสุนัขท่ีตวัเองรัก เพื่อให้สุนัขไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท าให้แนวโน้มน้ีเป็นตวัผลกัดนัธุรกิจสินคา้
และบริการส าหรับสุนขัในเมืองไทย ใหเ้ติบโตมากข้ึนอีก (ไทยแลนด ์ดอ็ก โชว,์ 2555)  

ผูว้ิจยัพบว่าธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัในสุนัข มีแนวโน้มการเติบโตท่ี
สูงข้ึนเ ร่ือย ๆ และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซ่ึงธุรกิจจะประสบความส าเ ร็จได้ นอกจาก
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาชีพแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งน า
หลกัการทางดา้นการจดัการในดา้นต่าง ๆ มาใช ้ รวมทั้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ ว่าส่ิงท่ี
ลูกคา้ต้องการคืออะไร วตัถุประสงค์ในการซ้ือคืออะไร ต้องการใช้เม่ือไหร่ อีกทั้ งตอ้งเขา้ใจ
พฤติกรรมของลูกคา้  และรับรู้ถึงความคาดหวงัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกดว้ย เน่ืองจากพฤติกรรม
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และความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นส่ิงส าคญัของกระบวนการทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ  

 ดว้ยเหตุดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยหวงัว่าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทางดา้นการตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาในธุรกิจของตัวเอง รวมทั้ งเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจในธุรกิจก าจัดเห็บหมัด และ
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  และก าหนดขอบเขตของการวิจยั  ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือน จ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 2) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3) 
ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก และดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ 4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในเขต     
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ  
     3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
    3.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง  
    3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด   
    3.1.3 ปัจจยัดา้นทศันคติ  ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ  ความรู้สึก 
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     3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยั ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง กมุภาพนัธ์ 2556  
 
4. กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต        
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ไดศึ้กษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใน
คร้ังน้ี โดยมีการก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัไว ้ตามรายละเอียดแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  ดงัภาพท่ี 1 
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      ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตำม     
 
 
 
                                    
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                   
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
      1. เพศ    
      2. อาย ุ   
      3. สถานภาพสมรส 
      4. ระดบัการศึกษา 
      5. รายไดต่้อเดือน 
  6. อาชีพ 
  7. จ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 
 
   
 

  
  

 
กำรเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ก ำจัดเห็บหมัด 

ของผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
       1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
       2. ดา้นราคา 
       3. ดา้นสถานท่ีตั้ง 
       4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
        
 
 ปัจจัยด้ำนทศันคติ 
       1. ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ 
       2. ความรู้สึก 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม และสามารถน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได ้

 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
ผู ้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 3. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดใ้ห้
ความหมายของค าส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ์ก ำจัดเห็บหมัด หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์สามารถก าจดัเห็บหมดัไดใ้นสุนขั 
ซ่ึงมีหลายแบบ ชนิดหยดหลงั ชนิดสเปรย ์ชนิดเมด็ส าหรับกิน ชนิดฉีดเขา้ตวัสุนขั ชนิดน ้ าส าหรับ
ผสมน ้าอาบหรือพน่ ชนิดแชมพ ูชนิดแป้ง เป็นตน้ 
 2. ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ท่ีเล้ียงสุนัขในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจยัดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
 5. ปัจจัยผลติภัณฑ์ หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดั
เห็บหมดั เช่น สินคา้มีคุณภาพ บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยั มีสินคา้หลายยีห่อ้ มีหลายขนาด มีหลาย
ประเภทใหเ้ลือกซ้ือ เป็นตน้ 
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 6. ปัจจัยรำคำ หมายถึง ราคาท่ีเสนอขายอยูใ่นร้านคา้ เช่น มีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน   
มีราคาขายปลีกและขายส่ง ราคาต่อรองได ้และผลิตภณัฑมี์หลายระดบัราคา เป็นตน้ 
 7. ปัจจัยด้ำนสถำนที่จ ำหน่ำย หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของร้านคา้ หรือ
ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ ท่ีจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั เช่น ร้านคา้อยูใ่กลบ้า้น/ 
ใกลท่ี้ท างาน สะดวกในการเดินทาง มีพื้นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ มีระบบช าระเงินผ่านบตัรเครดิต จดั
วางสินคา้เป็นระเบียบ หยิบง่าย สะดวกในการซ้ือ มีช่องทางจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่นสั่งซ้ือผา่น
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 8. ปัจจัยกำรส่งเสริมกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีจะส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั เช่น การใชป้้ายโฆษณา การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 
เช่น สมุดหน้าเหลือง อินเตอร์เน็ต การโฆษณาทางหนังสือพิมพ ์การโฆษณาทางวิทยุ การไดรั้บ
ค าแนะน าจากพนกังานขาย มีการแจกสินคา้ตวัอย่าง มีการสาธิตผลิตภณัฑ ์มีบตัรสมาชิกรับสิทธิ
พิเศษ และมีการแถมใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ 
 9. ปัจจัยทัศนคติ  หมายถึง แนวความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก ความรู้ ความเขา้ใจ 
ความเช่ือ ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั เช่น  
เช่ือว่าผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมดัสามารถก าจดัเห็บหมดัได้ผลดี เช่ือว่าผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั
สามารถก าจดัเห็บหมดัไดห้มดภายในคร้ังเดียว เขา้ใจว่าร้านท่ีท่านซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงดี เช่ือว่า
สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยั  เป็นตน้ 
     10. กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก ำจัดเห็บหมัด หมายถึง พฤติกรรมในเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
  

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด และรวบรวมทฤษฏี ตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
3. ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
4. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
5. ทฤษฎีอุปสงค ์   
6. แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสงัคม 
7. ความรู้เร่ืองเห็บหมดั และการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.   แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 1.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 

  จากการศึกษาคน้ควา้  ต  าราและเอกสารต่าง ๆ ไดมี้นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวด้งัน้ี 

  โมเวน และไมโน (Mowen and Mino, 1998: 5) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า   
การบริโภคและการก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และความคิด 

 โฮเยอร์  และแมค็อินนีส (Hoyer and Mecinnis, 1997: 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า   
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นผลสะทอ้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
การไดม้า การบริโภค และการจ ากดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ เวลาและความคิด โดยหน่วยตดัสินใจ
ซ้ือ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

  ชิฟฟ์แมน และแคนุก (Schiffman and Kanuk, 1994: 7) ไดใ้หค้วามหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ซ้ือ การใช ้การประเมิน การใชจ่้ายในผลิตภณัฑ ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ
ของเขา 

  อิงเกิล, แบลคเวล และไมเนียด (Engle, Blackwell and Miniard, 1993: 5) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่
ละบุคคล เพื่อท าการประเมินผล การจดัหา การใชแ้ละการใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้ และบริการใหไ้ดม้า
ซ่ึงการบริโภค 

  เลาดอน และบิตตา (Loudon and Bitta, 1990: 5) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค   
หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการประเมิน
การไดม้า การใชห้รือการจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้และบริการ 

  พิษณุ  จงสถิตวฒันา (2548: 54) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า ประชากรไทย
ซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการจ านวนมากมาย การพยายามเรียนรู้พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ
เหล่าน้ี ตอ้งวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี คือ ใครคือผูซ้ื้อ ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ใครเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน 

  ดารา  ทีปะปาล (2546: 4) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระท าใด ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร เลือกซ้ือ การใช ้และบริการรวมทั้ง
กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
และความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 192) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การใช ้การประเมินในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาด
วา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (254: 6) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภคหรือสินคา้บริการ รวม
ไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการบริโภคดว้ย 

 ปริญ  ลกัษิตานนท ์ (2544: 45) ไดใ้ห้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง   
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา และการใชผ้ลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี
หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 

 ทิวา พงศธ์นไพบูลย ์ และคณะ (2544: 16) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะ
มีลกัษณะดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการข้ึน 
 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ ตอ้งมีส่ิงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ  
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 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึน ย่อมมีเป้าหมายในเร่ืองของการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

  สรุปความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคล
ตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพอใจและความตอ้งการ
ของบุคคล 

 ฮาโรลด ์เจ เลวิทท ์(Leavitt, 2005: 3) ไดอ้ธิบายว่า “ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึงออกมา จะตอ้งมีสาเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เสมอ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวจะ
เป็นส่ิงกระตุ้นท าให้มนุษย์เกิดความต้องการ และจากความต้องการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิด 
แรงจูงใจ เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมา” จากทฤษฎีขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
จะมีลกัษณะดงัน้ี (ทิวา พงศธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน์, 2544) 

  1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการข้ึน 
  2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีส่ิงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ  
  3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได้ ย่อมมีเป้าหมายในเร่ืองของการตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  คอตเลอร์ (1997) กล่าวว่า “ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิงเร้าหรือส่ิง

กระตุน้ (Stimulus) ท าให้เกิดความตอ้งการโดยจะถูกป้อนเขา้สู่ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด า(Black Box) โดยผูผ้ลิตไม่สามารถคาดคะเนไดว้่า ความรู้สึกนึกคิดไดเ้กิดข้ึน
เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงผูบ้ริโภคกจ็ะเกิดการตอบสนอง(Response) เรียกตวัแบบ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า ส่ิงกระตุน้-การตอบสนอง(Stimulus-Response model ; S-R model) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ทิวา  พงศธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา  เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน์, 2544)  

 1. ส่ิงกระตุ้น หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการ หรือเกิดความนึกคิดอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือ 

 1.1 ส่ิงกระตุน้ภายใน (Inside Stimulus) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการภายในร่างกายของผูบ้ริโภค หรือเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนตามสัญชาตญาณ เช่น ความหิว   
ความเจบ็ป่วย   ความกลวั   เป็นตน้ 

    1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Outside Stimulus) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีมิไดเ้กิดข้ึน 
จากความตอ้งการภายในร่างกาย แต่เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดสร้างใหเ้กิดข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการ โดยใชส่ิ้งจูงใจทางดา้นเหตุผลและอารมณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

  

 1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เกิดจากการท่ีนกัการ
ตลาดน าส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช 
และคณะ, 2548: 91) ไดแ้ก่ 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) โดยการพฒันาส่วนประกอบต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็น
คุณภาพ ปริมาณ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

   2. ราคา (Price) โดยการก าหนดราคาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัคุณภาพ 
  3. ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) โดยการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ยา่งทัว่ถึง 

สามารถหาซ้ือง่ายและสะดวกในการเดินทาง หรือจดัตกแต่งร้านคา้ใหส้วยงาม 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีการโฆษณาสม ่าเสมอ มีการ

ส่งพนกังานขายไปสาธิตสินคา้ การแจกสินคา้ตวัอยา่งเพื่อทดลองใช ้มีการลดราคาสินคา้ เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใชส่ิ้งกระตุน้ทางการตลาด

นั้น ควรน าส่วนประสมทางการตลาดมาใชค้วบคู่กนัวา่ ผูบ้ริโภคคิดอยา่งไร ซ้ืออยา่งไรดว้ย  
  1.2.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimuli) เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีเกิดข้ึน 

และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนได ้
ไดแ้ก่ 

 1. ภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic) 
  2. เทคโนโลย ี(Technology) 
 3. กฎหมายและการเมือง (Law and Politics)   
 4. วฒันธรรม (Culture) 
 2. ความรู้สึกนึกคดิหรือกล่องด า เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีไดรั้บ

ส่ิงกระตุน้ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดดงักล่าว   
เพื่อจะไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ทิวา พงศธ์นไพบูลย ์และคณะ, 2544: 16) 
ประกอบดว้ย 

 2.1 ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer Characteristics) ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วน
บุคคล วฒันธรรม สังคมและจิตวิทยา 

     2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer Decision Process) คือ การ
รับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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 3. การตอบสนอง คือ การแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยผา่นการตดัสินใจในประเดน็
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ และ
การเลือกปริมาณการซ้ือ 

 แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยเร่ิมจากส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการ จากนั้นส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บผลจากลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) แลว้จึงจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) และ
การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  2  ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของฟิลิป  คอตเลอร์ 
ท่ีมา  :     คอตเลอร์, หลกัการตลาดฉบับมาตรฐาน, แปลโดย วารุณี ตนัติวงศว์าณิช  
(กรุงเทพมหานคร: เพียร์สนัเอด็ดูเคชัน่อินโดไชน่า, 2546), 93. 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 
ส่ิงกระตุน้ทาง 
การตลาด 

 

ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

 

 

กล่องด า หรือ  
ความรู้สึกนึกคดิ 

ของผู้ซ้ือ 

การตอบสนอง 
ของผู้ซ้ือ 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 

 

 ลกัษณะของผู้ซ้ือ                                                                           ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ 

                ปัจจยัทางวฒันธรรม 
                ปัจจยัทางสังคม 
                ปัจจยัส่วนบุคคล 
                ปัจจยัทางจิตวทิยา 

                การรับรู้ปัญหา 
                การคน้หาขอ้มูล 
                การประเมินผลทางเลือก 
                การตดัสินใจซ้ือ 
                พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 

 

1. ปัจจัยทางวฒันธรรม 
    1.1 วฒันธรรม  
           พื้นฐาน 
    1.2 ปัจจยัยอ่ย 
    1.3 ชั้นสังคม 

 

 

2. ปัจจัยทางสังคม 
 2.1  กลุ่มอา้งอิง 
 2.2  ครอบครัว 
  2.3  บทบาท   
        และสถานะ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล 
     3.1 อาย ุ
     3.2 วงจรชีวิต  
           ครอบครัว 
  3.3 อาชีพ 
     3.4 โอกาสทาง 
           เศรษฐกิจ  
     3.5 ค่านิยมและ
รูปแบบการด ารงชีวิต 

4. ปัจจัยทางจิตวทิยา 
4.1  การจูงใจ 
4.2  การรับรู้ 
4.3  การเรียนรู้ 
4.4  ความเช่ือถือ 
4.5  ทศันคติ 
4.6  บุคลิกภาพ 
4.7  แนวคิดของ 
       ตวัเอง 
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วิลเลียม เจ สแตนตนัไดคิ้ดคน้ตวัแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนเน่ืองจากมีพลงักระตุน้ 4 ประการ (ทิวา  พงศธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา เครือวิริยะ
พนัธ์  และอมรศรี  ตนัพิพฒัน์, 2544: 16) คือ 

 1. สงัคมและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ประกอบดว้ย วฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย ชนชั้น
ทางสงัคม กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว  เป็นตน้ 

  2. สภาพทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ  
ความเช่ือท่ียดึมัน่ เป็นตน้ 

  3. ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลทางดา้น
ราคา เป็นขอ้มูลทางดา้นการจดัจ าหน่าย  ขอ้มูลของบริษทัผูผ้ลิต เช่น ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง ฐานะ
การเงิน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีผูบ้ริโภคสามารถรับทราบได้โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์  วิทย ุ เป็นตน้ หรืออาจผา่นส่ือทางดา้นตวับุคคล เช่น พนกังานขาย เพื่อน
ฝงู เป็นตน้ 

  4. สภาวการณ์ต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเสมอ เช่น  
เวลา สถานท่ี โอกาส เง่ือนไขในการซ้ือ เป็นตน้ 

นกัการตลาดควรศึกษาว่า ผูบ้ริโภคตอบสนองการกระตุน้ส่ิงเร้าทางการตลาด ต่าง ๆ 
อยา่งไร บริษทัท่ีสามารถเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตอบสนองต่อขอ้เสนอทางดา้นผลิตภณัฑ ์ การ
เปล่ียนแปลงราคา การโฆษณา และการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ จะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั  
นักการตลาดและนักวิจัยต่างก็เห็นความส าคญัของการวิเคราะห์และวิจัยถึงความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพื่อการก าหนดนโยบายการตลาด เช่น นโยบายผลิตภณัฑ์ นโยบายการ
โฆษณา นโยบายการตั้งราคา  และนโยบายการขาย 

วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์และวิจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ การหาค าตอบ
ให้กับค าถามว่า ใครเป็นลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้คืออะไร และปฏิกิริยาของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์  การวิเคราะห์ประเภทน้ีตามปกติแลว้มีประโยชน์จ ากดั เพราะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ แต่ก็สามารถท าให้รู้กวา้ง ๆ เก่ียวกับผูบ้ริโภคมากข้ึน การวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัวิชาแขนงอ่ืนมาประกอบการพิจารณา เช่น สังคมวิยา จิตวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นตน้ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ  (2546: 193-194) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม เป็น
การคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึง ลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ 
แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ค าถาม 7 ค าถาม(6Ws และ1H) 
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี  1  ค  าถาม 7 ค าถาม  (6Ws และ1H) เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรม 

    ผูบ้ริโภค  (7Os)   
 

ค าถาม (6Ws  และ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย (Who is in the 
Target market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) 
ทางดา้นประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์  
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกล
ยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม
และสามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

 
2.ผู ้บริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคท่ีต้องการซ้ือ (Object)  
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ก็
คื อ ต้ อ ง ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product 
Component) และความแตกต่างท่ี
เ ห นื อกว่ า คู่ แ ข่ ง ขัน  (Competitive 
Differentiation) 

ก ล ย ุท ธ ์ด า้ น ผ ล ิต ภ ณั ฑ ์ (Product 
Strategies) ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์
หลกั  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์
ควบ  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัและศกัยภาพ
ผล ิตภณัฑ ์  คว ามแตกต ่า งทางการ
แข่งขนั (Competitive Differentiation) 
 ปร ะกอบด ว้ ย ค ว า มแ ตกต ่า ง ด า้ น
ผ ล ิต ภ ณัฑ ์  บ ร ิก า ร พน กั ง า น แ ล ะ
ภาพลกัษณ์ 

 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy?) 
 

 
 
 
 
 
 

 
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives)  
ผู ้บริโภคซ้ือสินค้าเพื่อสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จิตวิทยา  ซ่ึงต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมซ้ือ  คือ   
1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวทิยา 
2. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

 

 
กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ 
1 . ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณฑ์  (Product 
Strategies) 
2. กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies)  ประกอบดว้ยกลยุทธ์การ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย  การ
ส่งเสริมการขาย  การใหข้่าวประชาสัมพนัธ์ 
3. กลยทุธ์ราคา (Price Strategies)  
4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution strategies) 
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ตารางท่ี  1  ค  าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ1H) เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรม 
    ผูบ้ริโภค  (7Os)  (ต่อ) 
 

ค าถาม 
 (6Ws  และ 1H) 

ค าตอบทีต้่องการทราบ(7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุ่ ม ต่ าง  ๆ  ท่ี มี
อิท ธิพลในการตัด สินใจ ซ้ือ  
ประกอบด้ว ย   ผู ้ ริ เ ร่ิ ม   ผู ้ มี
อิทธิพล  ผู ้ตัดสินใจซ้ือ  ผู ้ซ้ือ  
ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ  กลยทุธ์โฆษณา  และ หรือ  
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and 
Promotion strategies)  โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือ
เม่ือใด  
(When the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  
เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี  ช่วงใดของ
เ ดื อน   ช่ ว ง เ วล า ใดของวัน  
โอกาสพิเศษหรือเทศกาล  วนั
ส าคญัต่าง ๆ  

 
กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือ  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)  เช่น  ท าการส่งเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้ง กบัโอกาสใน 
การซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี
ไหน (Where does 
the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ี
ผู ้บ ริโภคไปท าการ ซ้ือ   เ ช่น  
ห้ า งสรรพ สินค้า   ซุ ป เปอ ร์
มาร์เกต  ร้านขายของช า  เป็นตน้ 

 

กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Distribution 
Channel strategies)  บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมาย โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

 
7. ผูบ้ริโภคซ้ือ
อยา่งไร (How does 
the consumer buy?) 

ขั้ นตอนในการตัด สินใจ ซ้ือ 
(Operation) ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) ประกอบดว้ย การโฆษณา  
การขายโดยใชพ้นักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  
การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  การตลาด
ทางตรง เช่น  พนกังานขายจะก าหนดวตัถุประสงค์
ในการขายให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ในการ
ตดัสินใจ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: พฒันศึกษา, 
2539), 125-126. 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคท าให้ทราบค าตอบว่า ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออย่างไร ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ รู้สึกอย่างไร และจะ
น าไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาค าตอบท่ีตอ้งการ แลว้น ามาปรับใชใ้นธุรกิจ 
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2.  แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
2.1 ความหมายส่วนประสมทางการตลาด 
       ส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาดเพราะการ

บริหารการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้  นกัการตลาดจะใชส่้วนประสมทางการตลาด
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาคน้ควา้ไดมี้นกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการตลาดไวด้งัน้ี 

แลมป์  แฮร์ และแมคคาเนียล (Lamb Hair and McDaniel, 2000: 44, อา้งถึงพิบูล ที
ปะปาล, 2545: 42) ใหค้วามหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน าเอากลยทุธ์เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกนั เป็นหน่ึงเดียว 
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท าใหเ้กิดความพอใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย 

คอตเลอร์ (Kotler, 2006: 99) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือต่าง ๆ ทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย เคร่ืองมือทางการตลาด 4 
ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเรียกสั้น ๆ ว่า “4P’s” ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยทุธ์ทาง
การตลาด (Marketing Strategy) ซ่ึงหมายถึง โปรแกรมของบริษทัในการเลือกตลาดเป้าหมาย เฉพาะ
อย่างและตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายนั้น โดยการใชส่้วนประสมทาง
การตลาด 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การท่ี
ฝ่ายบริหารทางการขายน ากลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
ทางการตลาดมาใชก้ระตุน้การขายใหเ้กิดข้ึน 

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  4P’s 
     นักการตลาดนิยมใชเ้คร่ืองมือจ านวนมากในการท่ีจะก่อให้เกิดการตอบสนองท่ี

คาดหวงัไวจ้ากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนและจดักลุ่มเขา้ไว้
ดว้ยกนัเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือยอ่ “4P’s”   
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไว ้ดงัน้ี 

ศรีกาญจนา  พลอาสา  (2546: 101) ไดอ้ธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix’s = 4P’s) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.  ผลติภัณฑ์  หมายถึง ตวัสินคา้หรือบริการ ปัจจุบนัผลิตภณัฑห์มายถึงตวัสินคา้บวก
กบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึงรวมถึงคุณภาพท่ีดีเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

  

ท่ียอมรับของผูบ้ริโภคดว้ย การผลิตสินคา้หรือบริการจะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดผลประโยชน์ท่ีจะ
น าเสนอโดยกิจการจะติดต่อส่ือสาร และส่งมอบผลประโยชน์น้ีให้แก่ผูบ้ริโภคผ่านทางคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ ์(Kotler and Armstrong 2006: 48) ซ่ึงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น ดงัน้ี 

 1.1 ระดับในการสร้างผลิตภัณฑ์นั้ นต้องเร่ิมต้นจากการเลือกระดับคุณภาพ 
(Quality level) ซ่ึงจะสนบัสนุนต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย ในท่ีน้ีคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณภาพของการปฏิบติังาน (Performance quality) ก็คือ ความสามารถของ
ผลิตภณัฑใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 1.2 ความสอดคลอ้งคุณภาพสูง หมายถึง ความสอดคลอ้งของคุณภาพในระดบัสูง  
ดงันั้น ตามแนวคิดน้ีคุณภาพของผลิตภณัฑ์จึงหมายถึง คุณภาพของความสอดคลอ้ง (Conformance 
Quality) ซ่ึงหมายถึง ปราศจากผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานและมีความสอดคลอ้งในการส่งมอบผล
ของการปฏิบติังานในระดบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 1.3 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์กิจการสามารถเสนอผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ ท า
ให้รูปลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑข์องกิจการกบั
ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์ของกิจการกบัผลิตภณัฑ์ของคู่
แข่งขนั  การเป็นผูผ้ลิตรายแรกท่ีแนะน าส่ิงจ าเป็นและมีคุณค่าดว้ยรูปลกัษณ์ใหม่จะเป็นแนวทางท่ีมี
ประสิทธิผลในการแข่งขนั 

 1.4 รูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นแนวทางอีกแนวทางหน่ึงในการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ลูกคา้ คือ การสร้างลกัษณะเด่นให้รูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบ
เป็นแนวคิดท่ีกวา้งกว่ารูปแบบ คือ รูปแบบเป็นการอธิบายส่ิงท่ีปรากฏของผลิตภณัฑรู์ปแบบเป็น
ลกัษณะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยสายตา รูปแบบท่ีดูดีของผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้มีหลายประเภทให้เลือกซ้ือ สินคา้มีหลายยี่ห้อให้เลือกซ้ือ 
สินคา้มีหลายขนาดให้เลือกซ้ือ สินคา้ตรงกบัความตอ้งการ สินคา้มีคุณภาพ สินคา้สะอาด มีสินคา้
ตามโอกาสและเทศกาลจ าหน่าย สินคา้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีทนัสมยั รูปแบบและความทนัสมยัของ
ผลิตภณัฑ ์มีบริการจดัส่งสินคา้ มีบริการทดสอบการใชง้านของสินคา้ก่อนซ้ือ มีการรับคืนสินคา้ 

2. ราคา เป็นเคร่ืองมือส าคญั ราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑจ์ะเป็นองคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภค
ใชพ้ิจารณาตดัสินใจซ้ือดงักล่าว  คือ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ในการค านวณราคาสินคา้
หรือบริการ โดยทัว่ไปจะใชปั้จจยัหลกั ๆ 5 ปัจจยั (วิทวสั  รุ่งเรืองผล  2545: 152-155) คือ 

 2.1 ความตอ้งการของตลาด ปริมาณความตอ้งการท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้หรือ
บริการนั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัราคา กล่าวคือ เม่ือระดบัราคาสูงข้ึนปริมาณความตอ้งการ
สินคา้หรือบริการนั้นจะต ่าลง และเม่ือระดบัราคาต ่าลงปริมาณความตอ้งการสินคา้หรือบริการของ
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ผูบ้ริโภคจะสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการของตลาดท่ีสัมพนัธ์กบัราคาก็มีขอบเขตจ ากดั คือ 
เม่ือราคาปรับสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึง ความตอ้งการจะลดต ่ามากจนถึงศูนยก์ลบัอาจท าใหป้ริมาณความ
ตอ้งการลดลงได ้และเม่ืออยูใ่นภาวะน้ี ยิ่งสินคา้และบริการลดราคาต ่าลงมากเท่าไรก็ท าให้ปริมาณ
ความตอ้งการลดลงต ่ามากข้ึน ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ ความตอ้งการผกผนั 

 2.2 การแข่งขนัในตลาด ราคาของคู่แข่งขนัเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดราคาใน
ตลาดจะถูกผูบ้ริโภคใช้เปรียบเทียบในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แต่ไม่ได้หมายความว่า เรา
จ าเป็นตอ้งตั้งราคาเท่ากบัคู่แข่งขนั เราอาจตั้งราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่าก็ไดโ้ดยพิจารณาถึงภาพพจน์
ดา้นคุณภาพของเรากบัคู่แข่งขนั 

 2.3 กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑบ์างประเภทเป็นผลิตภณัฑท่ี์รัฐบาล
ควบคุมมิใหต้ั้งราคาเกินกวา่ท่ีรัฐบาลก าหนด หรือเป็นขอ้ตกลงของผูป้ระกอบวิชาชีพนั้น ๆ  

 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ควรตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น การก าหนดราคา
จึงตอ้งพิจารณาควบคู่กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ร้านคา้ท่ีจะน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่าย เช่น เส้ือผา้ท่ี
จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้หรูหรา ควรมีระดบัราคาท่ีสูงกว่าเส้ือผา้ท่ีจ  าหน่ายท่ีแผงในสวนจตุจกัร 
และภาพพจน์ของผลิตภณัฑท่ี์สร้างจากเคร่ืองมือส่ือการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  
เป็นตน้ 

 2.5 ตน้ทุน ตน้ทุนจดัเป็นปัจจยัส าคญัมากในการก าหนดราคา เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี
ทางองคก์ารตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือบริการ ดงันั้น ตน้ทุนจึงมกัถูกน ามาใชเ้ป็นฐาน
หรือขั้นต ่าสุดของราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ราคา หมายถึง การท่ีผลิตภณัฑ์มีราคาถูกและเหมาะสม ส่วนลดราคาของผลิตภณัฑ ์ 
ผลิตภณัฑมี์หลายระดบัราคาใหเ้ลือก  ผลิตภณัฑมี์ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา และมีป้ายแสดงราคา
อยา่งชดัเจน 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกระบวนการในการจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยสิทธิ
ในตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะมีผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคเป็น
หลกัส าคญัในกระบวนการส าหรับตน้ทาง และปลายทางของการเคล่ือนยา้ยสิทธิในตวัผลิตภณัฑ์
โดยในกระบวนการน้ีอาจมีตวักลางมาเป็นตวัเช่ือมระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพื่อให้กระจาย
ผลิตภณัฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้ึน (วิทวสั  รุ่งเรืองผล, 2546: 180-181) ตวักลางทาง
การตลาด (Marketing Intermediaries) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ร ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ
และสนบัสนุนในกระบวนการการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และสิทธิในตวัสินคา้จากผูผ้ลิตมายงัผูบ้ริโภค
โดยตวักลาง ประกอบดว้ย 
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 3.1 คนกลาง คือ กลุ่มคนหรือองคก์ารอิสระท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบักระบวนการซ้ือ
ขาย เปล่ียนสิทธิตวัสินคา้จากผูผ้ลิตมายงัผูบ้ริโภค โดยคนกลางแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 3.1.1 พ่อคา้คนกลาง คือ คนกลางท่ีด าเนินการซ้ือขายสินคา้ในช่องทางการจดั
จ าหน่าย โดยมีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีเขาด าเนินการซ้ือขายเปล่ียนมือ เช่น พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก  
หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

  3.1.2 ตวัแทนคนกลาง คือ คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีส่วนส าคญั
ให้เกิดการซ้ือขายเปล่ียนมือสินคา้ แต่ไม่มีกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้ เช่น ตวัแทนขายประกนัชีวิต  
นายหน้าคา้ท่ีดิน บริษัทหลกัทรัพย์ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ 
(Physical Distribution Firms) ประกอบดว้ย บุคคลหรือองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีรับขนส่งสินคา้ เช่น 
ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

 3.2 สถาบันการเงิน  คือ องคก์ารท่ีใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินเพื่อใหเ้กิดการซ้ือ
ขาย เช่น ธนาคารผูป้ล่อยเงินสินเช่ือให้เจา้ของโครงการ และลูกคา้บริษทัเงินทุนท่ีให้สินเช่ือแก่
ห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงบริษทัประกนัภยั ซ่ึงรับประกนัความเส่ียงภยัใน
การขนส่งและเคล่ือนยา้ยสินคา้ดว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีทุกคนไดพ้บเห็น
สัมผสัและมีส่วนเก่ียวข้องด้วยเสมอ ทั้ งท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทุกวนัน้ีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากโฆษณาทางโทรทศัน์ ขา้งรถประจ าทาง ป้ายขา้งถนน วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็น
ตน้  ส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั จึงเช่ือไดว้า่การส่งเสริมการตลาดยงัคงเป็นงานหลกั
ท่ีนกัการตลาดใชใ้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายตามกระบวนการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลกั ๆ ในการส่ือสาร 5 กลุ่ม เรียกว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (วิทวสั รุ่งเรืองผล 2546: 212) ซ่ึงประกอบดว้ย 

 4.1 การโฆษณา  เป็นการส่ือสารของผูข้ายผา่นส่ือสาธารณะ เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสาร
จูงใจหรือตอกย  ้าในตรายีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์โดยผูท่ี้ตอ้งการส่ือสารเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

 4.2 การส่งเสริมการขาย เป็นการส่ือสารเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในช่วงเวลาท่ีจ ากดั  ซ่ึงต่างจากการโฆษณาท่ีอาจไม่ไดมุ่้งเน้นให้เกิดการซ้ือสินคา้ทนัที ปกติการ
ส่งเสริมการขายมกัใชก้ารโฆษณาเขา้มาช่วยในการกระจายข่าวสารในรายการส่งเสริมการขาย 

 4.3 การประชาสัมพันธ์  เป็นการส่ือสารท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้ในการขายสินคา้ อยา่งการ
โฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย แต่มุ่งท่ีการสร้างภาพพจน์และทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์
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 4.4 การตลาดทางตรง  เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารใน
ลกัษณะการส่ือสารสองทางท่ีผูรั้บสารสามารถ พดูคุย สอบถาม หรือสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดยตรงกบัผูส่้ง
สารไดโ้ดยตรง 

 4.5 กจิกรรมพเิศษทางการตลาด  เป็นการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายโดยการสร้าง
กิจกรรมพิเศษข้ึน  เพือ่สร้างความน่าสนใจในการส่ือสาร โดยใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารอ่ืน ๆ เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา เขา้มาช่วย เป็นตน้ 

พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา (2548: 10-16) อธิบายความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
คือ ปัจจยัแปรผนัทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมายเพื่อบ าบดัความ
ตอ้งการพร้อมทั้งน าความพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัแปร
ผนัทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมได ้และเป็นหนา้ท่ีของผูริ้หารท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปัจจยั
แปรผนัเหล่าน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบเหนือคู่แข่งขัน และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภณัฑถู์กผลิตข้ึนมาเพื่อบ าบดัความตอ้งการของมนุษย ์ผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจุบนัท่ี

ส าคญัของส่วนประสมการตลาด นโยบายไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การตลาดอ่ืน ๆ ท่ี
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาตามมาพร้อม ๆ เช่น กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์การขาย กลยทุธ์การโฆษณา และ
กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย เป็นตน้ แต่ยงัมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การผลิตและกลยุทธ์การกระจาย
ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา (Price)   
     ในจ านวนองค์ประกอบทั้ ง 4 ส่วน ของส่วนประสมทางการตลาด ราคาเป็น

องคป์ระกอบเด่ียวท่ีไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษจากนกัเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะนกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค ซ่ึงจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัราคาและระดบัความตอ้งการของตลาด นักการ
ตลาดใชก้ลยทุธ์ราคาเพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดต่าง ๆ  

 2.1 การก าหนดราคาเพื่อเนน้การท าก าไร เช่น อตัราผลตอบแทนจากยอดขายหรือ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ 

 2.2 การก าหนดราคาเพื่อเนน้การขายและมูลค่าขาย เช่น เพื่อเพิ่มมูลค่าขายหรือเพิ่ม
ส่วนครองตลาด  เป็นตน้ 

 2.3 การก าหนดราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด เช่น การตั้งราคาตามตลาด  
หรือคู่แข่งขนัท่ีส าคญั เป็นตน้ 
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 2.4  การก าหนดราคาเพื่อเนน้จุดยืนผลิตภณัฑ ์เช่น จุดยืนคุณภาพผลิตภณัฑ ์หรือ
จุดยนืภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
    ถึงแมว้่าผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเราตอ้งการเสนอขายจะดีเลิศเพียงไรก็ตาม คงจะมี

ประโยชน์นอ้ยมากถา้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นเวลาท่ีเขาตอ้งการ และในสถานท่ีท่ี
เขาจะหาซ้ือไดส้ะดวกท่ีสุด และน่ีคือวตัถุประสงคห์ลกัของการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย   
การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ร่ิมตน้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้เป้าหมาย  
เราตอ้งรู้ว่าลูกคา้ของเรามีมากเพียงไรและอยูท่ี่ไหนบา้ง  มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้อย่างไร เช่น  
ซ้ือบ่อยเพียงไร ซ้ือในร้านคา้ประเภทใด นิยมซ้ือในวนัและช่วงเวลาใด รวมทั้งวิธีการช าระเงินค่า
ซ้ือสินคา้ 

สภาวะการแข่งขนัท่ีบีบบงัคบัให้นกัการตลาดพยายามหาช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายใหดี้กวา่คู่แข่งขนั และวิวฒันาการการตลาดก่อใหเ้กิดช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแบบใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

4. การส่งเสริมผลติภัณฑ์ (Promotion)   
   การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยส่ือสารให้ลูกคา้เป้าหมายตระหนักถึง

ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตอ้งการเสนอขาย  รับรู้ถึงคุณภาพดีเด่นของผลิตภณัฑ์ กระตุน้เร้าให้เกิด
ความสนใจและชกัชวนใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการในท่ีสุด ส่วนผสมของการส่งเสริมผลิตภณัฑซ่ึ์ง
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  
นอกจากน้ีแต่ละร้านยงัเนน้ท่ีการบริการลูกคา้อีกดว้ย 

แต่ในปัจจุบนัในยุคของการตลาดท่ีมุ่งเน้นลูกคา้นั้นจะเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ คือ  
องค์ประกอบทุกอย่างนั้ นให้เร่ิมต้นจากลูกค้าเป็นหลัก โดยเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบตลอดจน
ตอบสนองในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ อธิบายไดด้งัน้ี 

 1. พฒันาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค (Customer Solution) 
         ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการพฒันาสินคา้ใหต้รง

กบัความตอ้งการ เพื่อใหสิ้นคา้นั้น ๆ สามารถเอ้ือประโยชน์หรือแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ และท่ีส าคญั
ยิ่งคือการน าเสนอคุณภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยอาจเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพตรงหรือสูงกว่า
ความคาดหวงัของหลาย ๆ องคก์ร อาจมุ่งการตอบสนองสินคา้หรือบริการให้ตรงจุดและชดัเจน
ยิง่ข้ึนดว้ย กลยทุธ์ท่ีเรียกว่า  Mass Customization โดยเสนอสินคา้และบริการเพื่อลูกคา้ในราคาท่ี
เหมาะสม พร้อมกบัการบริการพิเศษท่ีตรงใจลูกคา้แต่ละบุคคล ขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนอง
ลูกคา้ในวงกวา้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดงันั้น กลยทุธ์น้ีจึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารจดัการ
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ระบบฐานขอ้มูลท่ีดีพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อสนบัสนุนการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการ
ตอบสนองลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

  2. ตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพสินค้า (Customer Cost) 
      นักการตลาดควรเขา้ใจว่า แมผู้บ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ

แลว้ แต่ยงัไม่ใช่ปัจจยัเพียงพอท่ีจะเกิดความพงึพอใจ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในระดบั
ราคาท่ีเหมาะสม ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายในราคาท่ีสูงหากสินคา้นั้น ๆ มีลกัษณะพิเศษหรือมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ แนวความคิดเดิม ๆ เก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีเช่ือว่า “สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ราคามกัจะแพง” นั้น 
ก าลงัจะเปล่ียนไปในปัจจุบนัน้ีดว้ยกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหาร คือ “ยกระดบัคุณภาพ ขณะ
เดียวกบัราคาท่ีถูกลง” ซ่ึงในองคก์รธุรกิจตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ตน้ทุน
ต ่าลง อีกทั้งยงัตอ้งเปล่ียนยุทธวิธีในการตั้งราคาใหม่จากเดิม ท่ีผลิตสินคา้เสร็จแลว้จึงค่อยมาตั้ง
ราคา แต่กลบัตอ้งพิจารณาว่าผูบ้ริโภคยอมรับสินคา้นั้น ๆ ดว้ยราคา ณ ระดบัใด สามารถลดตน้ทุน
ไดห้รือไม่ จึงค่อยมาก าหนดราคา ณ ระดบัท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะจ่าย 

 3. สะดวกในการส่ังซ้ือและส่งมอบผลติภัณฑ์(Convenience)                             
      ผูผ้ลิตตอ้งพยายามส่งมอบสินคา้หรือน าเสนอการบริการ ณ สถานท่ีและเวลาท่ี
เหมาะสม  ในปัจจุบนัธุรกิจมีการด าเนินการโดยเช่ือมต่อดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสมาชิก 
เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการติดต่อและการสั่งซ้ือ ซ่ึงสามารถตรวจสอบระดบัและการไหลเวียนของ
วตัถุดิบและสินคา้คงคลงัไดใ้นทุกขั้นตอน ในส่วนร้านคา้ปลีกเองก็สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดใ้นทุก
เวลาท่ีตอ้งการ และสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลการสัง่ซ้ือไดท้นัท่วงที  อีกทั้งเติมเตม็สินคา้บนห้ิงได้
ตลอดเวลา ไม่เกิดการขาดช่วง และไม่ตอ้งมีการสต๊อคสินคา้ไวม้ากเกินความจ าเป็น ทั้งน้ี  เน่ืองจาก
การจดัระบบการสั่งซ้ือและการจดัส่งสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการลดตน้ทุนทั้ง
ระบบนั่นเอง อนัจะเกิดผลดีคืนกลบัให้ผูบ้ริโภค ขณะเดียวกันการกระจายสินคา้ควรค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการจะซ้ือหาสินคา้ดว้ยความง่ายและสะดวกสบาย ไม่ยุง่ยาก 
ณ เวลาใดก็ไดท่ี้ตอ้งการ จึงเกิดธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือ เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ในปัจจุบนัยงัมี
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเสริมสร้างคุณค่าในจุดน้ี 

 4. มีการส่ือสารกบัลูกค้าเพือ่สร้างคุณค่า (Communication) 
     การมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การใชพ้นกังานขาย การบริการ

สนับสนุน การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ลว้นแต่เป็นการเพิ่มการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
คุณประโยชน์ของสินคา้ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รตอ้งการส่ือสารดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง องคก์ร
พึงตอ้งระมดัระวงัการใหส้ญัญาแก่ผูบ้ริโภคท่ีเกินจริง  อนัจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือเกิดความ
คาดหวงัท่ีสูงและองคก์รตอ้งหลีกเล่ียงการสร้างแรงกดดนักบัลูกคา้ เช่น การใชพ้นักงานขาย ซ่ึง
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พยายามขายสินคา้ในลกัษณะเชิงรุกอย่างมากต่อลูกคา้ ตรงกนัขา้ม องคก์รควรแปรเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างคุณค่า และให้เกิดความมัน่ใจแก่ลูกคา้ เช่น การเสนอคุณประโยชน์
หรือการขายในลกัษณะเชิงเป็นการปรึกษาแก่ลูกคา้ ตลอดจนการบริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง  
หรือจัดตั้ งฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกคา้อย่างทนัท่วงที เป็นตน้ นอกเหนือจาก
เคร่ืองมือส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดแบบเดิม ๆ แลว้ องค์กรยงัสามารถสร้างคุณค่าด้วย
เคร่ืองมือการส่ือสารยุคใหม่ ได้แก่ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อส่ือข่าวสารกับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
โดยตรงในวงกวา้ง และเป็นช่องทางท่ีลูกคา้ป้อนขอ้มูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลบัสู่องคก์รไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

จากการศึกษาคน้ควา้  ต  าราและเอกสารต่าง ๆ ท าให้รู้ว่าผูป้ระกอบการควรพฒันา
สินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ใหค้วาม
สะดวกในการสั่งซ้ือ และส่งมอบผลิตภณัฑ ์และควรมีช่องทางส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพื่อสร้างคุณค่า 
ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใชใ้นการท าแบบสอบถามผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ
หมดัว่า  ส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมาก
นอ้ยเพียงใด  ปัจจยัใดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 

 
3.  ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

3.1 ความหมายการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 วฒิุชยั จ านง (2541: 1-2) กล่าวว่าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยทัว่ไปก็มีความรู้สึกว่า

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนจะตอ้งท าการตดัสินใจ โดยจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
จดัการนั้น การตดัสินใจดูเหมือนว่าเป็นหัวใจในการปฏิบติังานทุก ๆ เร่ือง ทุก ๆ กรณี เร่ิมตั้งแต่
ก าหนดวตัถุประสงค ์ หรือแมแ้ต่การท่ีจะจดัตั้งองคก์ารธุรกิจข้ึนมาเพื่อด าเนินการใด ๆ ก็แลว้แต่
จ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจว่าจะท ากิจการใดดี จะตั้งองคก์ารในรูปใดดี หรือจะท ากิจการนั้นหรือไม่  
เม่ือก าหนดตั้งเป็นองคก์ารข้ึนมาแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อไปก็คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
การวางแผน  ตลอดจนการติดต่อส่ือสาร  และการควบคุมงานเพื่อท่ีจะให้ปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นไป
ในลกัษณะท่ีจะสอดคลอ้งกับการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ดังท่ีได้ก าหนดไวน้ั้ น ซ่ึงจะเป็นได้ทุก
ขั้นตอนนั้น จ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ 

 เสรี  วงษม์ณฑา (2542: 192) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติ
หลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้นั้นแลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอน ไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหา การ
แสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ 
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 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2542: 40) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค   
ผูบ้ริโภคจดัการกบัภาวะแวดลอ้มทางการตลาดและท าการซ้ือ โดยการก่อกระบวนการตดัสินใจ
ดงักล่าวเป็นกระบวนการแกปั้ญหา เม่ือผูบ้ริโภคผจญปัญหาท่ีแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ เขาจะตดัสินใจไดก้็
โดยการจดัการกบัขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ “ ผลกัดนั ” ใหผู้บ้ริโภคมีต่อปฏิกิริยา 
  2. การระบุทางเลือก  ผูบ้ริโภคระบุผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อ ท่ีเป็นทางเลือก  

และรวบรวมข่าวสารเก่ียวกบัทางเลือกดงักล่าว 
  3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคชั่งน ้ าหนักขอ้ดี ขอ้เสียของทางเลือก ท่ี

เก่ียวกบัการซ้ือ 
  4. การตดัสินใจ  ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือและตดัสินใจในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกบัการซ้ือ 
  5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ ผูบ้ริโภคเสาะหาการยืนยนัว่าเขา “เลือก” ทางเลือก

ถูกตอ้ง 
 ฉัตยา  เสมอใจและมทันียา  สมนิ (2545: 44) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนั
ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้น นักการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจัยท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ คือ   

  1. ปัจจยัภายใน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลในดา้นความคิดและ
การแสดงออก  มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยมีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความจ าเป็น ความตอ้งการและความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้
และการเรียนรู้   

  2. ปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของบุคคล ท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญ 6 ประการ คือ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจ และ
สภาพแวดลอ้ม 

 คอตเลอร์  และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2006: 181) ไดจ้ าแนกผูบ้ริโภคท่ีเขา้
มามีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 บทบาท คือ 1) ผูเ้ร่ิม เป็นผูเ้สนอแนะความคิด
เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการเป็นคนแรก  2) ผูมี้อิทธิพล  เป็นผูท่ี้มีความคิดเห็นหรือค าแนะน ำ
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ของเขา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  3) ผูต้ดัสินใจ  เป็นผูต้ดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ จะซ้ืออะไร  
ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร  4) ผูซ้ื้อ  เป็นผูท้  าหนา้ท่ีซ้ือเอง  5) ผูใ้ช ้ เป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชสิ้นคา้และ
บริการ 

 ดลัตนั (Dalton, 1987: 211) ไดอ้ธิบายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การกระท าเก่ียวกบั
การเลือกท่ีผูบ้ริหารหรือองคก์ารเลือกแนวปฏิบติัหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทาง 

 จอร์จ (George, 1949: 620) ไดอ้ธิบายว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหน่ึงท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของกฎเกณฑจ์ากทางเลือกสองทางหรือมากกว่าสองทางเลือกท่ี
เป็นไปได ้และใหค้วามเห็นวา่ มีระดบัขั้นตอนความส าคญัอยูห่ลายประการ คือ 

  1. เป็นกิจกรรมทางดา้นเชาวปั์ญญา (Intelligence Activity) ซ่ึงความหมายน้ี
เป็นการยืมความหมายทางดา้นการทหารมาใช ้หมายถึง บรรดาเสนาธิการท่ีจะตอ้งไปสืบเสาะหา
ข่าวสารสภาพการทางส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจ 

  2. เป็นกิจกรรมออกแบบ (Design Activity) หมายถึง เป็นการสร้าง พฒันา   
วิเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ท่ีน่าจะน าไปปฏิบติัได ้

  3. เป็นกรรมคดัเลือก (Choice Activity) คือ การเลือกทางเลือกอนัเหมาะสมท่ี
จะน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

จากการศึกษางานวิจยั พบว่า  มีความแตกต่างกนัในแง่มุมท่ีต่างกนัออกไป ธุรกิจคา้
ปลีกสมยัใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของคู่แข่งขนั การเปล่ียนแปลงรูปแบบในการเลือก
ซ้ือของผูบ้ริโภคมีมากข้ึน และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่กลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชนมากข้ึน จึงไม่
สามารถท่ีจะพิจารณาในแง่มุมใดเพียงมุมมองเดียวได ้ตอ้งศึกษาให้มีความครอบคลุมในหลาย ๆ 
แง่มุม จึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพในการน าไปใชง้านได ้

3.2 ทฤษฎกีารตัดสินใจของผู้บริโภค 
       ชิฟแมนและคานุก (Schiffman and Kanuk, 2004: 19) ไดอ้ธิบายถึงตวัแบบการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of Consumer Decision Making) โมเดลน้ีจะรวมความคิดเก่ียวกบั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 

 1. การน าเข้าข้อมูล (Input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดท่ีพยายามส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคท่ี
มีศกัยภาพ  ซ่ึงแยกเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงและจูงใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑ ์โดยใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใชหี้บห่อ  ขนาด  การรับประกนัและนโยบายดา้นราคา เป็น
ต้น และกิจกรรทางสังคม เป็น inputท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับการค้า เช่น ความคิดเห็นของเพื่อน  
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บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายในของบุคคลท่ีมีผลต่อ
การประเมินผล  และการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ ์

 2. กระบวนการ (Process)  เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึง
อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตวิทยา ซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือ
ทศันคติ) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ การรับรู้ถึง
ความเส่ียง (Perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคเผชิญ  เขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ี
เกิดจากการตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น ผูบ้ริโภคมกัซ้ือสินคา้หรือบริการในท่ีเดิม ๆ เพื่อหลีกเล่ียงความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านคา้นั้น ๆ ถา้
เกิดความสงสัยผูบ้ริโภคจะซ้ือของแพงไวก่้อนเพื่อลดความเส่ียง  เพราะเขาคิดว่าของแพงตอ้งเป็น
ของดี  และเป็นกลุ่มท่ียอมรับได้ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้
จ านวนไม่นอ้ยท่ีผูบ้ริโภค คุน้เคย จ าได ้และยอมรับ การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
คือ  

 1. ขั้นการรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) ขั้นรับรู้ความตอ้งการจะเกิดข้ึน
เม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซ้ือของจากเคร่ืองขายอตัโนมติักบัปัญหาซบัซอ้น คือ ปัญหาท่ี
มีการพฒันาใหซ้บัซอ้นข้ึน เช่น เม่ือใชร้ถไปนาน ๆ ก็มีความคิดท่ีจะเปล่ียนรถใหม่เพื่อหลีกเล่ียงค่า
ซ่อมรถเก่า เป็นตน้  

 2. การคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ (Pre-purchase Search) ขั้นตอนน้ีจะเร่ิมตน้เม่ือ
ผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความพอใจจากการซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลเพื่อใช้
เป็นพื้นฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนกใ็ชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีกต็อ้งคน้หา) 

 3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้นตอนในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑท่ี์ก าลงั
พิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายช่ือตราท่ีเลือกไวแ้ลว้ และเลือกเอาจากทั้งหมดท่ีมีในอนาคต 

 3.  การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซ้ือและ
การประเมินหลงัการซ้ือ วตัถุประสงคท์ั้งสองกิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือของพวกเขา 

  3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (Purchase Behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู ่ 2  
ประเภท คือ ทดลองซ้ือ (Trial purchase) และซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิด
หน่ึงหรือตราหน่ึงเป็นคร้ังแรก  และซ้ือในปริมาณนอ้ยกว่าปกติ  การซ้ือน้ีจะถูกพิจารณาว่าเป็นการ
ทดลองซ้ือ นัน่คือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือท่ีผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะประเมินสินคา้
โดยผ่านการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกนักบัสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้ ถูกคน้พบจาก
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การทดลองใชว้่าท าใหเ้กิดความพึงพอใจมากกว่าตราสินคา้อ่ืนหรือตราเดิมท่ีใชอ้ยู ่ผูบ้ริโภคก็จะท า
การซ้ือซ ้ า พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าน้ีใกลเ้คียงกับแนวความคิดความภักดีในตราสินคา้มาก (Brand 
Loyalty) ซ่ึงทุกบริษทัพยายามจะให้มีข้ึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซ้ือซ ้ านั้นเป็นการบ่งช้ีว่า
ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ 

       3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคใช้
ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระหว่างการทดลองใช ้พวกเขาก็จะท าการประเมินในดา้นของส่ิงท่ี
พวกเขาคาดหวงั ซ่ึงผลจากการประเมินนั้นเป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน 3 รูปแบบ คือ 1) สินคา้นั้นตรง
กับความคาดหวังน าไปสู่ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ 2) สินค้านั้ นดีเกินความหวังซ่ึงท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีเป็นบวก 3) สินคา้นั้นไม่ดีเกินความคาดหวงัซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นลบ 

สรุป การตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดย
ประกอบดว้ย  การน าเขา้ขอ้มูล กระบวนการและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัส่วน
ประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
ดา้นการส่งเสริม 

จากการศึกษาคน้ควา้ ต าราและเอกสารต่าง ๆ ท าให้ทราบว่า การตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือ คือ ซ้ือในส่ิงท่ีไม่เคยซ้ือมาก่อน และการซ้ือซ ้ า โดยท่ีผูบ้ริโภคจะมีกระบวการ
ตดัสินใจ คือ มีการรับรู้ปัญหาและความจ าเป็น แลว้แสวงหาขอ้มูลประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ 
และมีความรู้สึกหลงัการซ้ือ ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นแบบสอบถามในส่วนท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั หรือดูพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

 
4. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 4.1 ความหมายกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
        กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (บุญเกียรติ  ชีวตระกลูจิต, 2546: 5)   
ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนส าคญัเรียงล าดบัก่อนหลงั คือ 

 1. การรับรู้ปัญหา 
 2. การแสวงหาขอ้มูล 
 3. การประเมินทางเลือก 
 4. การตดัสินใจและกระท าการซ้ือ 
 5. การรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสินคา้และบริการท่ีซ้ือนั้น 
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4.2 วตัถุประสงค์การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค   
การศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้กิจการได้

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูล
เก่ียวกับพฤติกรรมนั้นไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ และแผนงานทางการตลาดท่ี
เหมาะสม อนัจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอยา่งถูกตอ้งและไดผ้ลต่อไป 

การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีถูกตอ้งและได้ผลในท่ีน้ีจะหมายถึง การท่ี
กิจการสามารถด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไปอย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย ถูกเวลาหรือทนัเวลา และ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้ ดว้ยการท าใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีกิจการผลิตจ าหน่าย และ
พอใจท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นซ ้ าอีกในคราวต่อ ๆ ไป  ซ่ึงอาจรวมถึงการแนะน าให้บุคคลอ่ืนเห็นดว้ยกบั
การซ้ือและการใชสิ้นคา้นั้น 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจาก  ผูซ้ื้อแต่ละคนมีพฤติกรรมในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบติั กลยทุธ์และแผนงานจะถูกจดัให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แต่ละกลุ่มแทนท่ีจะเป็น
แต่ละคน โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายหน่ึงจะประกอบข้ึนดว้ยผูซ้ื้อ  ท่ีมีพฤติกรรมในการซ้ือท่ีใกลเ้คียงกบั
จ านวนหน่ึง 

พฤติกรรมในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัเกิดจากอิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก
และภายในตวัของผูบ้ริโภคเอง เช่น การมีวฒันธรรม ขั้นของสงัคม ความเช่ือ และทศันคติท่ีแตกต่าง
กนั เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีนอกจากจะมีผลต่อการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคแลว้  ยงัมีผลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 

4.3 ลกัษณะการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ (บุญเกียรติ ชีวตระ

กลูจิต, 2546: 6) คือ 
 4.3.1 การซ้ือท่ีไม่เคยซ้ือมาก่อน การซ้ือท่ีไม่เคยซ้ือมาก่อน หมายถึง การตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ียงัไม่เคยซ้ือมาก่อน รวมทั้ งท่ีเคยซ้ือแต่ใช้แลว้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคจะใช้
กระบวนการแกปั้ญหา (The General Problem Solving Process) มาเป็นแนวทางในการตดัสินใจซ้ือ
อย่างคุม้ค่า  ผูบ้ริโภคมองการซ้ือสินคา้หรือบริการว่าเป็นหน้าท่ีอนัหน่ึง เพื่อแกปั้ญหาท่ีตนก าลงั
ประสบอยู่ การตดัสินใจซ้ือในลกัษณะน้ียงัครอบคลุมถึงการสินคา้ท่ีเคยซ้ือแต่ใชแ้ลว้ไม่พอใจ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะตอ้งใชก้ระบวนการแกปั้ญหามาประกอบการตดัสินใจซ้ืออีกคร้ังหน่ึงเช่นเดียวกนั 

 4.3.2 การซ้ือซ ้ า หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเคยซ้ือแลว้และรู้สึก
พึงพอใจในผลท่ีไดรั้บจากการท่ีไดใ้ชสิ้นคา้นั้น ผูบ้ริโภคจะใชค้วามคุน้เคย เป็นแนวทางในการ
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ตดัสินใจซ้ือ  เน่ืองจากเคยซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นไปใชอ้ยา่งไดผ้ลหลายคร้ังแลว้ ผูบ้ริโภคจึงไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสียเวลาไปกบัขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เช่นเดียวกบัการซ้ือ
ในลกัษณะท่ีหน่ึง แมสิ้นคา้หรือบริการท่ีซ้ือนั้นจะมีอีกหลายตราให้เลือกหรือเป็นสินคา้ประเภทท่ี
หากตดัสินใจซ้ือผดิพลาดไป กจ็ะมีผลเสียหายเกิดข้ึนค่อนขา้งมากกต็าม 

นอกจากน้ี  ลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็นกรณียอ่ย ๆ ได้
อีกดงัต่อไปน้ี (บุญเกียรติ  ชีวตระกลูจิต, 2546: 7-8)   

 1. การตัดสินใจซ้ือในลกัษณะทีผู้่บริโภคใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
  1.1 การตดัสินใจซ้ือท่ีมีกระบวนการซบัซอ้น (Extended Problem Solving-

EPS) การซ้ือลกัษณะน้ีมกัเกิดกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาแพง ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งระมดัระวงั
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามมีเง่ือนไขอยู ่3 ประการ ท่ีท าให้ผูซ้ื้อมกัจะตอ้งใชเ้วลา
ในการตดัสินใจนานเป็นพิเศษ นัน่คือ 

   1.1.1 การมีทางเลือกมากในตวัสินคา้หรือบริการท่ีจะซ้ือ 
   1.1.2 การมีเวลามากพอในการหาขอ้มูล 
   1.1.3 มีผลเสียหายเกิดข้ึนมาก หากตดัสินใจซ้ือผดิ 
  1.2 การตดัสินใจซ้ือท่ีมีกระบวนการไม่ซบัซอ้น (Limited Problem Solving-

LPS) การซ้ือลกัษณะน้ีเกิดข้ึนเม่ือสินคา้หรือบริการท่ีจะซ้ือมีราคาถูก หรือสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นเหตุให้ผูซ้ื้อไม่ตอ้งใชเ้วลามากในการตดัสินใจซ้ือ เช่น   
ผงซักฟอก หรือกระดาษช าระ เป็นตน้ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทน้ีผูซ้ื้อมกัจะเลือกทางเลือก
ท่ีตั้งราคาไวต้  ่าสุดเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

  1.3 การตดัสินใจซ้ือท่ีมีกระบวนการซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุดก็คือ การซ้ือในลกัษณะ
ท่ีผูซ้ื้อไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ ซ่ึงมกัเกิดจากการจ่ายขา้วของในตลาด หรือซุปเปอร์มาร์เกต ความ
ตอ้งการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือ ผูซ้ื้อไดเ้ห็นสินคา้นั้นวางอยู่ตรงหน้า และตดัสินใจซ้ือในฉับพลนั อาจ
เพียงเพื่อทดลองดู ทั้งน้ีเพราะสินคา้นั้นมีราคาไม่แพงมากจนเกินไป 

  1.4 การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเคยซ้ือแต่ใชแ้ลว้ไม่พอใจ (Repeated Problem 
Solving-RPS) การซ้ือในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อพบว่าสินคา้หรือบริการท่ีตนซ้ือ ใหผ้ลไม่เป็นท่ี
พอใจ กรณีเช่นน้ี ผูซ้ื้อจะใชก้ระบวนการแกปั้ญหา กบัทางเลือกอ่ืนท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น (EPS) หรือไม่ซบัซอ้น (LPS) ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้หรือบริการท่ีจะซ้ือเป็น
ส าคญั 

  2. การตัดสินใจซ้ือในลกัษณะที่ผู้บริโภคใช้ความคุ้นเคยเป็นแนวทางในการซ้ือ นั้น
อาจแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
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   2.1 การซ้ือซ ้ าดว้ยความภกัดีในตราสินคา้ (Brand loyalty) เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อเคย
ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นไปใช้อย่างได้ผลหลายคร้ัง โดยมากมกัจะเกิดกับสินคา้ประเภท High 
involvement product ซ่ึงในคร้ังแรกผูซ้ื้อจะใชก้ระบวนการแกปั้ญหาแบบซบัซอ้น (EPS) เป็น
แนวทางในการตดัสินใจซ้ือ เม่ือพบว่าทางเลือกนั้นใหผ้ลเป็นท่ีน่าสนใจก็จะหวนกลบัไปซ้ือสินคา้
หรือบริการนั้นอีก เม่ือมีความตอ้งการเกิดข้ึนในคราวต่อไป โดยตอ้งเสียเวลาไปกบักระบวนการ
เสาะแสวงหาขอ้มูลและการเปรียบเทียบทางเลือกเพื่อตดัสินใจอีกแต่อยา่งใด 

  2.2 การซ้ือซ ้ าตามแรงเฉล่ีย (Inertia) เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีผูบ้ริโภคไม่ได้
ซ้ือสินคา้นั้นซ ้ าเน่ืองจากความภกัดีในตวัสินคา้ หากเน่ืองจากไม่มีเหตุผลใดท่ีจะตอ้งเปล่ียนไปใช้
สินคา้ตราอ่ืน โดยมากมกัจะเกิดกบัสินคา้ประเภท Low Involvement Product เช่น ผงซกัฟอก หรือ 
กระดาษช าระ ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีมกัมีความแตกต่างกนัในคุณลกัษณะของตวัสินคา้นอ้ยมาก หรือ
แทบไม่มีเลย โดยทัว่ไปเม่ือสินคา้อีกตวัหน่ึงลดราคาลง ผูบ้ริโภคกม็กัจะหนัไปเลือกซ้ือตวันั้นแทน 

4.4 ขั้นตอนส าคญัในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
     กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน (บุญเกียรติ ชีวตระ

กลูจิต 2546: 9)  
 4.4.1 การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น (Problem of Need Recognition) หมายถึง 

การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่จนเกิดความตอ้งการท่ีจะหาส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาช่วย
แกปั้ญหานั้น ซ่ึงก็คือ สินคา้หรืบริการท่ีสามารถท าหน้าท่ีแกปั้ญหานั้น ๆ ไดน้ั่นเอง ปัญหาของ
ผูบ้ริโภคจะมีความส าคัญมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคอยากจะให้
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเป็นอยู ่

 4.4.2 การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเสาะหา
และคดัเลือกข้อมูลเก่ียวกับปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ เพื่อใช้ก าหนดทางเลือกและประกอบการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมกัจะมีขอ้มูลจ านวนหน่ึงเก็บไวใ้น
ความทรงจ า เรียกวา่ แหล่งขอ้มูลภายใน แต่บางคร้ังกอ็าจเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก 

 4.4.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึง การน าเอาทางเลือก
ท่ีรวบรวมไวใ้นขั้นตอนการแสวงหาขอ้มูลมาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทางเลือกในท่ีน้ีก็คือ 
สินคา้และบริการจ านวนหน่ึง ท่ีท าหนา้ท่ีแกปั้ญหาเดียวกนั 

 4.4.4 การตดัสินใจและกระท าการซ้ือ (Purchase or Choice) หมายถึง การตดัสินใจ
เลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง พร้อมกบัด าเนินการเพื่อใหไ้ดท้างเลือกนั้นมาดว้ยวิธีการลกัษณะ
ต่าง ๆ  
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 4.4.5 ความรู้สึกหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling or the Outcome of Choice) 
หมายถึง ความรู้สึกภายนอกหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดท้ดลองใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือแลว้ ซ่ึง
แบ่งออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในสินคา้หรือบริการนั้น ความพอใจเกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์
จากการใชต้รงกบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้และถา้หากผูบ้ริโภคผดิหวงักบัการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น 
กจ็ะรู้สึกไม่พอใจ 

จากการศึกษาคน้ควา้ ต าราและเอกสารต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือ คือ ซ้ือในส่ิงท่ีไม่เคยซ้ือมาก่อน และการซ้ือซ ้ า และผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการ
ตดัสินใจ คือ มีการรับรู้ปัญหาและความจ าเป็น แลว้แสวงหาขอ้มูล ประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ 
และมีความรู้สึกหลังการซ้ือ ผูว้ิจัยจะน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในแบบสอบถามของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัในแต่ละร้าน และดูว่าไดผ้ลลพัธ์เป็น
อยา่งไร เพื่อจะไดน้ ามาปรับใชใ้นธุรกิจได ้

       
5.  ทฤษฎอุีปสงค์  

 อุปสงคข์องผูบ้ริโภคหรืออุปสงคแ์ต่ละบุคคล (Consumer Demand or Individual 
Demand) หมายถึง ปริมาณสินคา้อย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนยินดีและสามารถซ้ือไดใ้นระดบั
ราคาต่าง ๆ ในเวลาและสถานท่ีหน่ึง โดยปัจจยัอ่ืน ๆ อยูค่งท่ี (อภิสิทธ์ิ, 2536: 1-13) ซ่ึงอุปสงคข์อง 
ผูบ้ริโภคเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือสามารถแสดงได ้3 แบบ คือ แบบ
ตาราง แบบเส้นอุปสงค์ หรือแบบสมการพีชคณิตของอุปสงค์ ไม่ว่าจะแสดงด้วยแบบใดก็ตาม  
ราคาและปริมาณสินคา้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม คือ ถา้ราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือ
สินคา้ในปริมาณลดลง หรือในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน  
ความสัมพนัธ์เช่นน้ี เรียกว่า  กฎของอุปสงค ์(Law of Demand) ซ่ึงมีการกล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาจะซ้ือ (วนัรักษ์  ม่ิงมณีนาคิน, 
2534: 23-26, 37-48) ดงัน้ี 

 1. ราคาสินคา้ชนิดนั้น ตามปกติเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณการซ้ือจะลดลง   
แต่ถา้ราคาสินคา้ต ่าลง ปริมาณการซ้ือจะเพิ่มข้ึน 

 2. รสนิยมของผูบ้ริโภคและความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม จะเก่ียวกับ
ความรู้สึกนิยมชมชอบชัว่ขณะหน่ึง ซ่ึงเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว 

 3. จ านวนประชากร  คือ เม่ือประชากรเพิ่มข้ึนความตอ้งการสินคา้และบริการจะ
เพิ่มตามจะตอ้งมีอ านาจซ้ือดว้ย 
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 4. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน คือ เม่ือประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียสูงข้ึน ความตอ้งการ
สินคา้และบริการจะเปล่ียนตามไป คือ มกัจะลดการบริโภคสินคา้ราคาถูก ขณะเดียวกนัก็หันมา
บริโภคสินคา้ท่ีมีราคาแพงมากข้ึน 

 5. ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีใชบ้ริโภคทดแทนกนั 
 6. ฤดูกาล ความตอ้งการสินคา้บางอยา่งจะข้ึนกบัฤดูกาล เช่น เส้ือกนัหนาว เป็นตน้ 
ปัจจยัเหล่าน้ีคือตวัก าหนดอุปสงค ์ณ ระดบัอุปสงคห์น่ึง ๆ ปัจจยัเหล่าน้ีจะคงท่ีเสมอ  

แต่ถา้ปัจจยัหน่ึงปัจจยัใดเปล่ียนแปลงกจ็ะท าใหอุ้ปสงคเ์ปล่ียนไปดว้ย 
จากการศึกษาค้นคว้า ต  าราและเอกสารต่าง ๆ ผู ้วิจัยจะน าแนวคิดดังกล่าวมา

ประยุกตใ์ชใ้นการท าแบบสอบถามผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงบางคร้ังผูบ้ริโภคเองก็ยินดีท่ี
จะซ้ือสินคา้ในราคาแพงข้ึน เม่ือพบว่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้เช่น ตอ้งการซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัสูง เลือกซ้ือสินคา้ต่างประเทศท่ีมีการน าเขา้มา
จ าหน่ายและมีราคาแพง หรือบางคนท่ีเนน้ประหยดั อาจซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัในราคาถูกแต่มี
คุณภาพระดบัรอง เป็นตน้ ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งคน้หาวา่ปัจจยัใดท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
เลือกซ้ือสินคา้นั้น ๆ  

  
6.  แนวคดิและทฤษฎจีิตวทิยาสังคม  

จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) เป็นการศึกษาถึงประสบการณ์และพฤติกรรม
ส่วนตวับุคคลในส่วนท่ีสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน กลุ่มต่าง ๆ และวฒันธรรม ช่วยให้สามารถเขา้ใจถึง
ลกัษณะของการปฏิบติัตอบ (Reaction) ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน และท่ีส าคญัคือท าให้ 
ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้ส่ิงจูงใจเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเรียนรู้จากสังคม ในท่ีน้ีจะศึกษาเร่ือง
บุคลิกลกัษณะ (Personality) และทศันคติ (Attitude) 

6.1  บุคลกิภาพ (Personality) 
  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบของการปฏิบติัตอบท่ีประจ าสม ่าเสมอของ

แต่ละคนท่ีกระท าต่อโลกภายนอกท่ีอยูร่อบตวั ในเวลาเดียวกนัก็อาศยัพื้นฐานของส่ิงท่ีเป็นลกัษณะ
ภายในของบุคคล เป็นเกณฑ์ในการตดัสินท่ีส าคญัส าหรับการปฏิบติั ดงันั้น บุคลิกภาพของแต่ละ
คนจึงมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัท่ีปรากฏทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงมีผลต่อการเขา้ใจ (Perception)  
และมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมดว้ย โดยเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเห็นไดช้ดัว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
บุคลิกภาพคลา้ยคลึงกันมีความตอ้งการ ความพอใจและรสนิยมในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ซ่ึง
สามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑร์วมกบัเกณฑอ่ื์นในการพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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6.2 ทัศนคติ (Attitude) 
   ทศันคติเป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม และการ

ส่ือสาร  มีการใชค้  าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า  ทศันคติ นั้น ไดมี้นกัวิชาการหลาย
ท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

   โรเจอร์ (Roger, 1978: 208-209, อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533: 122) ได้
กล่าวถึงทศันคติวา่ เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมิน   
เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

   โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960: 1) ไดใ้หค้วามหมาย
ของทศันคติไวว้า่ เป็นการจูงใจต่อแนวโนม้ในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

   เคลลอร์ (Kendler, 1963: 572) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของ
บุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุน หรือต่อตา้น บุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือ
แนวความคิด 

   กดู (Good, 1959: 48) ใหค้  าจ ากดัไวว้่า ทศันคติ คือ ความพร้อมท่ีจะแสดงออกใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง บุคคล หรือส่ิงใด 

   นิวคอมบ ์(Newcomb, 1854:128) ใหค้  าจ ากดัความไวว้่า ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะ
คนนั้นข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบ
หรือพึงพอใจ ซ่ึงท าใหผู้อ่ื้นเกิดความรักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้น ๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึง แสดงออก
ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น ๆ  

   มุม (Munn, 1971: 71) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมี
ต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผล
ท าใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด 

   เมอฟี และนิวคอมบ ์(Murphy and Newcomb, 1973: 887) ใหค้วามหมายของค าว่า
ทศันคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่าง ๆ  

   เดโช  สวนานนท ์(2512: 28) กล่าวถึง ทศันคติว่า เป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้
เปล่ียนแปลงได ้และเป็นแรงจูงใจท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  

   ศกัด์ิ  สุนทรเสณี (2531: 2) กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลวา่ ทศันคติ หมายถึง  
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 1. ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึกหรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้าง
ความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 

 2. ความโน้มเอียง ท่ีจะมีปฏิกิ ริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในทางท่ีดีหรือต่อต้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

 3. ในดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ ทศันคติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนั ระหว่างความรู้สึก และความ
เช่ือ หรือการรู้ของบุคคลกบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของ
ทศันคตินั้น โดยสรุป ทศันคติ เป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของ
บุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการ กรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิง
บวก และเชิงลบ ทศันคติ มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดว้่าทศันคติประกอบดว้ย
ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์  และความรู้สึกนั้นแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม 

 6.2.1   ลกัษณะของทัศนคติ 
            1. ทศันคติตอ้งมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอ กล่าวคือ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึง” อาจจะไม่ใช่

วตัถุเสมอ อาจเป็นทั้งส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น ผลิตภณัฑ ์ชนิดของผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ 
บริการ ความเป็นเจา้ของ การใชผ้ลิตภณัฑ ์การโฆษณา ราคา ส่ือกลาง หรือผูค้า้ปลีก  จะเห็นไดว้่า
ผูบ้ริโภคไม่สามารถ มีทศันคติไดถ้า้ขาด “ส่ิงใดส่ิงหน่ึง” ท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกต่อส่ิงนั้น ๆ                                            

           2. ทัศนคติมีความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ทัศนคติมีการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์โดยตรงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคนอ่ืน การเปิดรับการส่ือสาร และรูปแบบ
หลากหลายทางการตลาด เช่น การตลาดขายตรง 

             3. ทศันคติมีลกัษณะท่ีมัน่คงไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ภายหลงัจากท่ีทศันคติไดก่้อ
ตวัข้ึนมาแลว้ ทศันคติดงักล่าวจะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนเป็นการชัว่คราว หากแต่จะมีความมัน่คง
ถาวรตามสมควร และไม่เปล่ียนแปลงในทนัทีทนัใดท่ีไดรั้บการกระตุน้ท่ีแตกต่างไป เพราะทศันคติ
ท่ีก่อตวัข้ึนนั้น จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจดัระเบียบ เป็นความเช่ือ ดงันั้น   
การเปล่ียนแปลงกย็อ่มตอ้งใชเ้วลาเพื่อปรับตามกระบวนการดว้ย 

             4. ทศันคติ เกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์ ในท่ีน้ีสถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์   
หรือสภาวะแวดลอ้ม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรม
สถานการณ์เฉพาะอยา่ง อาจเป็นสาเหตุใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติได ้

องคป์ระกอบทศันคติ แบ่งออกได ้3 ส่วน 
          1. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ เป็นส่วนท่ีแสดงถึง ความรู้ การ

รับรู้ และความเช่ือ ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบ
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แรก ซ่ึงก็คือความรู้ และการรับรู้ท่ีผสมกบัประสบการณ์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งความรู้ 
และผลกระทบต่อการรับรู้น้ีจะก าหนดความเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึงสภาพจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะ
อยา่งของบุคคล และการประเมินเก่ียวกบัความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

          2. องค์ประกอบเก่ียวกับความชอบเป็นส่วนตัว ท่ีสะท้อนถึงอารมณ์หรือ
ความรู้สึกของผู ้บริโภค ท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ดา้นบวกหรือดา้นลบของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจ วิธี
ปฏิบติัท่ีใชว้ดัผลอาศยัเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ย ซ่ึงความรู้สึกน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลงไดย้ากมาก ไม่เหมือนกบัความเป็นจริง
ต่าง ๆ ซ่ึงจะสามารถ เปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่ถา้มีเหตุผลเพียงพอ 

            3. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความตั้งใจก่อพฤติกรรม เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความ
น่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะก่อปฏิกิริยา หรือความตั้งใจก่อพฤติกรรมดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง ต่อทศันคติ
ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด คือ พร้อมท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือในทางท าลาย ขดัขวาง ต่อสู ้ 
เป็นตน้   

  6.2.2 ประเภทของทัศนคติ 
     ศุภร  เสรีรัตน์ (2545: 173) กล่าวไวว้่า ค  าว่า ความเช่ือ ความรู้สึก ความ

คิดเห็น ความโอนเอียง และความมีอคติ  มกัถูกน ามาใชอ้ธิบายเก่ียวกบัทศันคติ ในขณะท่ีทศันคติ
คือ ความโน้มเอียงใด ๆ ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ฉะนั้น ค  าขา้งตน้นั้นจึงเป็นประเภทหน่ึงของ
ทศันคติ อยา่งไรกต็ามทศันคติจะประกอบดว้ยกระบวนการความเขา้ใจ เช่น ความคิดและความทรง
จ ากบักระบวนการจูงใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และการพยายามให้ไดม้าซ่ึงส่ิงใด ๆ การก าหนด
ความแตกต่างท่ีส าคญัของประเภทของทศันคติจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัระยะเวลา และความเขม้ขน้ของ
ทศันคติ ฉะนั้นประเภทของทศันคติจึง ไดแ้ก่ ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความโอนเอียง  
และความมีอคติ โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

  ความเช่ือ หมายถึง ความโอนเอียงท่ีท าให้ตอ้งยอมรับ เพราะเป็นขอ้เทจ็จริงและเป็น
ส่ิงท่ีมีการสนบัสนุนโดยความเป็นจริง หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีน ้ าหนกัมาก ความเช่ือส่วนใหญ่จะเป็นส่ิง
ท่ีมีเหตุผลอยา่งถาวร แต่อาจมีความส าคญักไ็ด ้  

     ความคิดเห็น หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความแน่นอน ซ่ึง
ความคิดเห็นนั้นอาจเป็นขอ้เทจ็จริงบางอยา่งกไ็ด ้แต่ขอ้เทจ็จริงนั้นเป็นเพียงขอ้สรุปของค าแนะน าท่ี
ผูบ้ริโภคแสดงออก ความคิดเห็นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัค าถามในปัจจุบนัและง่ายท่ีจะเปล่ียนแปลง
ต่อไป 
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      ความ รู้สึก  หมายถึง  คว ามโน ้ม เอีย ง ซ่ึ งมีพื ้นฐานมาจากอารมณ์ โดย
ธรรมชาติ โดยอารมณ์มีลักษณะถาวรแต่ความรู้สึกไม่จ าเป็นต้องเป็นส่ิงท่ีถูกสนับสนุนโดย
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกันก็ได้ 

    ความโอนเอียง หมายถึง รูปแบบบางส่วนของทศันคติเม่ือผูบ้ริโภคอยูใ่นสภาวะท่ี
ตดัสินใจไม่ได ้เช่น สินคา้คือน ้ ามนัเบนซิน ระหว่างน ้ ามนัเชลล์กบัน ้ ามนัปตท. ท่ีผูซ้ื้อคนหน่ึงมี
ความโอนเอียงท่ีจะเติมน ้ ามนัเชลล์ เน่ืองจากช่ือเสียงท่ีมีเครือข่ายการจ าหน่ายท่ีกวา้งกว่า แต่
ตดัสินใจไม่ไดว้า่เติมน ้ามนัเชลลห์รือน ้ามนัปตท. เพราะชอบน ้ามนัปตท. มากกวา่ เป็นตน้ 

    ความมีอคติ หมายถึง ความเช่ือทางจิตใจท่ีท าให้เกิดอคติ  หรือความเสียหาย  
ในทางตรงกนัขา้มกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู ่ ผูบ้ริโภคอาจมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ี
เป็นอคติก็ได ้ เช่น ผูบ้ริโภคอาจมีอคติกบัพ่อคา้รายใดรายหน่ึง หรือการชอบผลิตภณัฑต์ราใดตรา
หน่ึงเป็นพิเศษ นัน่คือประเภทหน่ึงของการมีอคติ เป็นตน้                  

 การก่อตวัของทศันคติ ทศันคติจะก่อตวัข้ึนมาและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยั
หลายประการ ดงัน้ี 

  1. การจูงใจทางร่างกาย ทศันคติจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ก าลงั
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัพื้นฐานทางร่างกายอยู่ ตวับุคคลดงักล่าวจะ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถช่วยใหมี้โอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ได ้และในทางตรงขา้มจะสร้างทศันคติท่ีไม่ดีต่อบุคคลหรือส่ิงของท่ีขดัขวาง มิใหต้อบสนองความ
ตอ้งการได ้

        2. ข่าวสารขอ้มูล ทศันคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารขอ้มูล
ท่ีแต่ละคนไดรั้บมา รวมทั้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารขอ้มูลอีกดว้ย การเลือกการ
มองเห็น และการเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ในข่าวสารขอ้มูลบางส่วน เขา้มาสู่ตวับุคคลนั้นจะท าใหบุ้คคล
นั้นเกบ็ไปคิดและสร้างทศันคติข้ึนมา 

        3. การเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม ทศันคติบางอยา่งอาจจะมาจากกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   
เช่น ครอบครัว กลุ่มท่ีไปประกอบศาสนกิจดว้ยกนั กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มทาง
สังคม เป็นตน้ กลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งรวมของค่านิยมเท่านั้นแต่ยงัเป็นการถ่ายทอด
ขอ้มูลใหแ้ก่กนัในกลุ่ม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการสร้างทศันคติข้ึนมาได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มครอบครัว 
และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ต่างเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นแหล่งสร้างทศันคติให้แก่บุคคลท่ีอยู่ใน
กลุ่มได ้

         4. ประสบการณ์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ยอ่มเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคตีค่า
ส่ิงท่ีเขาไดมี้ประสบการณ์มา จนกลายเป็นทศันคติได ้
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        5. ลกัษณะท่าทาง เป็นเร่ืองท่ีมีความหมายกวา้งท่ีสุด แต่ลกัษณะท่าทางหลาย
ประการ ต่างกมี็ส่วนทางออ้มในการสร้างทศันคติใหก้บับุคคลได ้

 6.2.3 วธีิการเปลีย่นทศันคติของผู้บริโภค   
    ศุภร  เสรีรัตน์(2545: 188) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีท าให้ทศันคติของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไป มีหลายประการดว้ยกนั คือ 
    1. การ เป ล่ียนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์  หากผู ้บ ริโภคได้รับข้อมูลการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว ทัศนคติของผูบ้ริโภคก็อาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงด้วย นอกจากการ 
เปล่ียนแปลงในตวัผลิตภณัฑแ์ลว้ ธุรกิจยงัสามารถเปล่ียนแปลง การบริการ ทศันคติของพนกังานขาย 
หรือราคาอีกดว้ย แต่การเปล่ียนแปลง ท่ีมีประสิทธิภาพมาก คือ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของร้านคา้
ท่ีมีความทนัสมยักบัการเปล่ียนบรรจุภณัฑ ์                       

   2. การเปล่ียนแปลงในการรับรู้ การเปล่ียนแปลงทศันคติ อาจเกิดการรับรู้ 
ขอ้มูลใหม่ เช่น การรับรู้คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์การเปล่ียนราคา การประเมิน ความคิดใหม่ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับตวัผลิตภณัฑ์ หรือการเปล่ียนรูปแบบการส่งเสริมตลาดก็สามารถท าให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ้ประสิทธิภาพในการขายหรือการท าแคมเปญ การโฆษณาสามารถน าไปสู่
การรับรู้ท่ีเปล่ียนไป แมว้า่การเปล่ียนแปลงในตวัผลิตภณัฑห์รือร้านคา้จะเกิดข้ึนจริงหรือไม่กต็าม 

       3. การเปล่ียนแปลงในความเขม้แขง็ของทศันคติ ท าไดง่้ายหากทศันคติท่ีมีอยู่
นั้นอ่อนแอ ทศันคติท่ีอ่อนแอจะมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงมากกว่าทศันคติท่ีเขม้แข็ง โดย
ทศันคติท่ีอ่อนแอท่ีสุด คือ ความรู้สึกเฉย ๆ ความเขม้แขง็ของทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงไดถ้า้มี 
การพยายามอยา่งมีระบบ โดยอาจใหเ้หตุผลหรือการย  ้าซ ้ าบ่อย ๆ ซ่ึงส่งผลใหท้ศันคติค่อย ๆ เปล่ียน 
ไปทีละเลก็ทีละนอ้ย เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป 

        4. การเปล่ียนแปลงในข้อมูลท่ีสะสมไว้ ผูบ้ริโภคมีข้อมูลจ ากัดเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจ จะมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติมากกว่าบุคคลซ่ึงมีขอ้มูลสะสมไว้
มากกว่า ฉะนั้นเม่ือธุรกิจตอ้งการเปล่ียนทัศนคติของผูบ้ริโภค ธุรกิจจะตอ้งป้อนขอ้มูลให้กับ
ผูบ้ริโภคใหม่เพื่อเปล่ียนขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูด่ว้ยรูปแบบต่าง ๆ 

        5. การเปล่ียนแปลงในความส าคญัของผลิตภณัฑ ์ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ะ
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัทางดา้นจิตใจของผูบ้ริโภค ทศันคติเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีการสะสม
ขอ้มูลไวม้ากท่ีสุด และมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติท่ีมัน่คง ผลิตภณัฑท่ี์มีความส าคญันอ้ยกว่าจะมี
ความไวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีง่ายกวา่ 

        6. การเปล่ียนแปลงในวิธีการติดต่อส่ือสารใหม่ การเปล่ียนแปลงวิธีการ
ติดต่อส่ือสาร อาจท าให้การประเมินผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ยอมรับ
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ตราสินคา้ท่ีท าการโฆษณาระดบัชาติ เพราะเช่ือในการติดต่อส่ือสารว่ามีความเป็นจริง และผูบ้ริโภค
รู้สึกวา่คงไม่มีใครทุ่มเทความพยายามหรือก าลงัทรัพย ์โดยผา่นการติดต่อส่ือสาร ถา้ปราศจากผลิตภณัฑ์
ท่ีดี ธุรกิจจึงตอ้งตระหนกัถึงประสิทธิภาพในการโฆษณาท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคดว้ย  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภค พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค
สามารถส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัได ้ เน่ืองจากทศันคติเป็นความรู้สึก ความรู้ 
ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความมีอคติ ความโอนเอียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นจึงตอ้งวิเคราะห์
ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ของผูซ้ื้อให้ถูกตอ้ง หากผูซ้ื้อมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง ให้ด าเนินการเร่ง
แก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงทศันคตินั้น และหากผูซ้ื้อยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับเร่ือง
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามเผยแพร่ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการซ้ือ   
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7.  ความรู้เร่ืองเห็บหมัด และการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด 
7.1 ความรู้เร่ืองเห็บหมัด (อาร์โทรปอดวิทยา, 2526) 
 7.1.1 เห็บ (TICK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 รูปร่างลกัษณะของตวัเห็บ 
ท่ีมา : ปุกปุยคลบัดอทคอม, ยุทธวธีิก าจัดเห็บหมัดให้น้องหมา, เขา้ถึงเม่ือ 21  

       พฤศจิกายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pukpuiclub.com 
 
รูปลกัษณะของเห็บตวัเมียจะอว้นกลมคลำ้ยเมล็ดมะละกอ ส่วนตวัผูจ้ะสีออกน ้ ำตำล

แดง มองเห็นขำชดัเจนกว่ำ  ส่วนตวัท่ีเห็นเล็ก ๆ นั้น ก็คือเห็บเช่นกนั แต่เป็นช่วงท่ียงัไม่โตเตม็วยั 
เห็บจะเกำะอยูบ่นผวิหนงัของสุนขั มกัไม่กระโดดและมกัไม่เคล่ือนท่ี ตวัเตม็วยั มีขำ 4 คู่ แต่ตวัอ่อน
มีขำเพียง 3 คู่ เท่ำนั้น  ล ำตวัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนปำกและส่วนทอ้ง บำงแฟมมิล่ีส่วนปำกจะ
อยูด่ำ้นล่ำงของล ำตวั เม่ือมองจำกดำ้นบนจึงมองไม่เห็นส่วนปำก  โดย ปำกจะมีอยู ่2 ขำ้งมีลกัษณะ
เป็นหนำม แต่ละขำ้งจะแบ่งเป็นปลอ้ง ๆ ขำ้งละ 4 ปลอ้ง (อำร์โทรปอดวิทยำ, 2526)   

เห็บ  มีปากเพื่อใชใ้นการดูดเลือด  เห็บแต่ละชนิดแต่ละวยัมีระยะเวลาของการดูดเลือด
ต่างกนั  ตวัอ่อนจะดูดเลือดนานเป็นวนั ส่วนตวักลางวยัและตวัเตม็วยัจะใชเ้วลาในการดูดเลือดสั้น
ไม่ก่ีชัว่โมงก็ดูดเลือดอ่ิม บางแฟมมิล่ีจะดูดเลือดตอนกลางคืน ใชเ้วลาสั้นไม่เกิน 2 ชัว่โมง ส่วนอีก
บางแฟมมิล่ี จะอยู่บนตวัสุนัขตลอดเวลาใช้เวลาดูดเลือดบนตวัสุนัข นาน 6-8 วนั เห็บอาจมีตา
หรือไม่มีก็ได ้ ถา้มีก็จะมีตาแบบธรรมดาและจะอยู่ทางดา้นขา้งหรือดา้นบนของล าตวั เห็บหายใจ
โดยผา่นทางสไปเรคลั (Spiracal) และเขา้สู่หลอดลม 

http://www.pukpuiclub.com/
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วงจรชีวติและความเป็นอยู่ 
เห็บ โดยทัว่ไปเห็บจะวางไข่บนพื้นดิน ในอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ไข่จะถูกฟักออกเป็นตวั

อ่อนมี 6 ขา เม่ือตวัอ่อนดูดเลือดอ่ิมแลว้จะลอกคราบเป็นตวักลางวยัมี 8 ขา ตวักลางวยัไม่มีอวยัวะ
สืบพนัธ์ุ  มีรูปร่างลกัษณะเหมือนตวัเตม็วยัทุกประการ ตวักลางวยัเม่ือดูดเลือดอ่ิมแลว้จะลอกคราบ
เป็นตวัเต็มวยัมี 8 ขา และมีตวัผูต้วัเมีย  เห็บทุกตวัก่อนท่ีจะผสมพนัธ์ุ จะตอ้งข้ึนไปดูดเลือดบนตวั
สุนขัเสียก่อน  การผสมพนัธ์ุอาจเกิดข้ึนบนตวัสุนขัหรือนอกตวัสุนขัก็ไดแ้ลว้แต่ชนิดของเห็บนั้น ๆ 
เห็บบางชนิดวางไข่คร้ังเดียวเป็นจ านวนมาก เม่ือวางไข่แลว้ตวัเมียจะตาย แต่เห็บบางชนิดวางไข่
หลาย ๆ คร้ัง ๆ ละประมาณ 90 -150 ฟอง ไข่ของเห็บแต่ละฟองจะถูกเคลือบดว้ยข้ีผึ้ง ซ่ึงตวัแม่จะ
ปล่อยข้ีผึ้งออกจากต่อมสร้างข้ีผึ้งภายในตวัมนัเอง  ท าใหไ้ข่เหล่านั้นเกาะกลุ่มกนัแน่นและยงัเป็นตวั
ป้องกนัการระเหยของน ้าในไข่อีกดว้ย  ถา้เราเกล่ียใหไ้ข่ท่ีเกาะกลุ่มกนัอยูแ่ตกแยกออกจากกนัไข่จะ
ไม่ฟักออกเป็นตวั  ดงันั้นการเกาะกลุ่มรวมกนัของไข่  จึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้
อตัราการฟักออกเป็นตวัของตัวอ่อนค่อนขา้งสูง คนไม่ใช่โฮสต ์ตามธรรมชาติของเห็บ แต่ถา้ไป
คลุกคลีอยู่กบัสัตวท่ี์มีเห็บอยู่ประจ า เช่นเล้ียงสุนขัไวใ้นบา้น เห็บของสุนขัก็อาจมาดูดเลือดคนได้
เช่นกนั โดยปกติเห็บไม่ตอ้งการโฮสตท่ี์เฉพาะเจาะจง 

เพื่อให้เราสามารถจดัการกบัปัญหาเร่ืองเห็บไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจจ าเป็นตอ้ง
รู้จกัวงจรของเห็บ  เห็บสุนขัเป็นแบบ 3 Host tick คือ ใน 1 วงจรชีวิตของเห็บนั้นจะท้ิงตวัออกจาก
ตวัสุนขั 3 คร้ัง โดยเร่ิมจาก 

 1. เห็บเพศผูเ้พศเมียข้ึนไปดูดกินเลือดและผสมพนัธ์ุบนตวัสุนขั 
 2. เห็บเพศเมียท่ีมีไข่เตม็ทอ้ง จะดูดเลือดจนตวัอว้นเป่ง แลว้ท้ิงตวัลงจากตวัสุนขั

ขณะนอนหลบั เพื่อไปวางไข่ตามท่ีอบั เช่น ตามซอก-มุมต่าง ๆ ภายในบา้น ตามดิน สนามหญา้ 
ก าแพง (ประมาณ 2,000 ฟองต่อตวั) หลงัจากออกไข่แลว้กจ็ะตายไป 

 3. อีก 3 สปัดาห์ ไข่จะฟักเป็นตวัอ่อน (มี 6 ขา)  สีซีด (มีขนาดเท่าจุดเลก็ ๆ มองไม่
ค่อยเห็นดว้ยตาเปล่า)  และจะคอยหาสุนขัข้ึนเกาะเพื่อดูดเลือด 

 4. ตวัอ่อนเม่ือดูดเลือดสุนัขจนอ่ิม จะท้ิงตวัลงจากสุนขั (คร้ังท่ี 2) และลอกคราบ
เติบโตเป็นตวักลางวยั (มี 8 ขา) 

 5. ตวักลางวยัจะคอยหาสุนขัข้ึนเกาะเพื่อดูดเลือด 
 6. เม่ือดูดเลือดสุนขัจนตวัโตเต็มท่ี จะท้ิงตวัลงจากสุนขั (คร้ังท่ี 3) และลอกคราบ

เป็นตวัเตม็วยั (มี 8 ขา) 
 7. ตวัเตม็วยัเพศผูเ้พศเมียคอยหาสุนขัข้ึนเกาะเพื่อดูดเลือด 

   ส
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จากวงจร 3 Host tick ของเห็บ จะเห็นว่า หากจะก าจดัเห็บหมดัให้มีประสิทธิภาพ
จะตอ้งก าจดัท่ีพื้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ย จึงจะให้ผลดี และเร็วกว่าการหยดยา หรือฉีดยาเขา้ตวัสุนขั
แต่เพียงอยา่งเดียว 

 7.1.2 หมัด (FLEA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงรูปร่างลกัษณะของตวัหมดั 
ท่ีมา : ปุกปุยคลบัดอทคอม, ยุทธวธีิก าจัดเห็บหมัดให้น้องหมา, เขา้ถึงเม่ือ 21  

       พฤศจิกายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pukpuiclub.com 
 
หมดั จัดอยู่ในแมลงพวกท่ีไม่มีปีก มีสีน ้ าตาล ล าตวัยาว 1-8 มิลลิเมตร ล าตวัแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหวั  ส่วนอก  ส่วนทอ้ง ล าตวัแบนไปทางดา้นขา้งเพื่อท่ีจะสะดวกในการท่ี
จะแทรกตวัลงใตข้นไดอ้ยา่งง่าย ผนงัล าตวัแขง็แกร่งและแวววาว ขาทั้ง 6 ขาแขง็แรงมาก โดยเฉพาะ
โคนขาซ่ึงมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ขาคู่หลงัยาวทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการกระโดด หมดัจะเป็นปรสิตเฉพาะ
ระยะตวัเต็มวยัเท่านั้น หมดัยงัสามารถท่ีจะเป็นปรสิตของสัตวช์นิดอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย เช่น หมดัคน 
ฟิวเลกซ์ อิริแทนซ์ (Pulex Irritans) ท่ีพบอยูท่างภาคเหนือของประเทศจีน ปกติจะชอบดูดเลือดสุนขั
เท่านั้น และจะข้ึนมาดูดเลือดคนขณะท่ีมนัออกมาจากตวัสุนขั (อาร์โทรปอดวิทยา, 2526) 

หมดัแมว  ซเตโนเซฟฟาลิเดส เฟลิส (Ctenocephalides Felis) พบอยูบ่นตวัสุนขัและ
แมว และก็สามารถข้ึนไปอยู่บนตวัคนไดเ้ช่นกนั หมดัหนู ซีนฟอฟีล่า ชีออพิส (Xenopsylla  
cheopis) หมดัชนิดน้ีพบอยูบ่นตวัหนูทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หนูนา หนูผี หรือ หนูบา้น มนัจะข้ึนมา
ดูดเลือดคนทนัทีถา้โฮสต์ของมนัตาย และเพราะเหตุน้ีหมดัของหนูจึงเป็นตวัน าเช้ือ “กาฬโรค” 
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(Plague-bacillus) จากหนูมาสู่คนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นท่ีทราบกนัดีว่า หมดัท่ีอดอาหาร จะมีชีวิตอยูไ่ด้
นานกวา่หมดัท่ีกินอาหารอ่ิม และตวัเมียอายยุนืกวา่ตวัผู ้  

หมดัเม่ือไดมี้โอกาสดูดเลือดเพียงคร้ังเดียวมนัจะดูดเลือดต่อไปเร่ือย ๆ มิฉะนั้นแลว้มนั
จะตายทนัที ซ่ึงโดยปกติแลว้จะไม่ค่อยพบหมดัท่ีอดอาหารจ านวนมาก ๆ เท่าใดนกั ในอุณหภูมิท่ี
ร้อนและแหง้หมดัจะมีชีวิตอยูไ่ดไ้ม่นานนกั โดยปกติหมดัจะดูดเลือดเป็นพกั ๆ และจะถ่ายของเสีย
ออกทนัทีเม่ือดูดเลือดอ่ิม ปากของหมดัวิวฒันาการไปเพื่อการดูดเลือด และกดัฉีก  เม่ือผิวหนงัถูก
ฉีกออกมนัจะถ่มน ้ าลายลงบนบาดแผล มนัจะกดัฉีกผวิหนงัไปจนกว่ามนัจะพอใจแลว้จึงหยดุ และ
เร่ิมตน้ดูดเลือด  หมดัดูดเลือดอ่ิมภายใน 2-3 นาที ผวิหนงับริเวณท่ีถูกหมดักดัจะเป็นจุดสีแดงทัว่ไป  
หมัดไม่สามารถท่ีจะไต่ไปบนพื้นท่ีเรียบๆ และแห้งได้ แต่ถ้าพื้นนั้ นมีความช้ืนอยู่บ้าง มันจะ
สามารถไต่ไปไดอ้ย่างสบาย หมดัตวัหน่ึงสามารถกระไดไ้กลถึง 6 น้ิวฟุต หรือกระโดดไดสู้งกว่า
ความสูงของมนัประมาณ 100 เท่า 

วงจรชีวติและความเป็นอยู่ 
หมดัวางไข่นอกตวัโฮสต์ หมดัตวัเมีย 1 ตวัสามารถวางไข่ไดค้ร้ังละ 3-18 ฟองและ

ตลอดชีวิตจะวางไข่ได ้400-500 ฟอง ตวัอ่อนมีรูปร่างแตกต่างจากตวัเตม็วยัอยา่งมาก ตวัอ่อนจะกิน
ฝุ่ น หรือผง  หรือเลือดแห้งๆ เป็นอาหาร จะลอกคราบ 2 คร้ัง  เป็นตวัอ่อนระยะท่ี 3 ภายใน 15 วนั 
จากนั้นกจ็ะเร่ิมสร้างรังสีขาวข้ึนห่อหุม้ตวั กลายเป็นดกัแด ้ ประมาณ 10-17 วนัก็จะกลายเป็นตวัเตม็
วยั และข้ึนไปดูดเลือดบนโฮสตท์นัที   

การผสมพนัธ์ุของหมัด หมัดมีการผสมพันธ์ุบนตัวโฮสต์เท่านั้ น หมัดตัวผู ้1 ตัว
สามารถผสมพนัธ์ุกบัตวัเมียไดห้ลายตวั หมดัจะมีช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งอยู่นอกตวัโฮสต ์ดงันั้นจึง
พบว่า ในฤดูร้อน หมดัจะมีตวัเตม็วยัเจริญมากท่ีสุด ส่วนฤดูอ่ืน ๆ ตวัเตม็วยัจะลดนอ้ยลง หมดัมี
ความสามารถในการเสาะแสวงหาท่ีกินอาหารได้เป็นอย่างดี และจะไม่ออกจากตวัโฮสต์ หรือ
ออกไปไกลจากท่ีอยู่ของโฮสตม์ากนกั  กล่ินตวัของโฮสตเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้หมดัรู้ไดว้่านัน่คือ
โฮสตข์องมนัหรือไม่   

หมดัจะข้ึนมาเกาะบนตวัโฮสตไ์ด ้เน่ืองจากไออุ่นของโฮสต ์และคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีโฮสต์ขบัออกมาเท่านั้น หมดัมีความรู้สึกไวต่อการหมุนเวียนและการเปล่ียนแปลงของอากาศ  
หมดัจะมีปฏิริยาตอบตูด้ว้ยการกระโดดโลดเตน้ การกระโดดของหมดัจึงดูเหมือนกบัว่ามนัพยายาม
ท่ีจะละท้ิงโฮสตข์องมนั แต่แทจ้ริงแลว้ไม่เป็นเช่นนั้น ในขณะท่ีมนักระโดดขาคู่หน้าจะยกข้ึนสูง
โดยท่ีเลบ็จะหนัไปขา้งหนา้ หมดัมีความสามารถในการท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัโฮสตต่์างชนิดกนัได้
ง่าย ตวัเต็มวยัของหมดัทุกชนิดถา้ยงัไม่ไดดู้ดเลือดเลย จะมีชีวิตอยู่นอกตวัโฮสต์ไดน้านหลาย
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สัปดาห์หรือหลายเดือน โดยท่ีมนัไม่กินอาหารเลย แต่ถา้มนัเร่ิมตน้ดูดเลือด มนัจะดูดเลือดต่อไป
เร่ือย ๆ อาหารของหมดั คือ เลือดเท่านั้น 

 7.1.3 ปรสิตวทิยา (Parasitology) 
             ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั โดยส่ิงมีชีวิตชนิด

หน่ึงอาศยัและท าให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงท่ีอยู่ร่วมกัน หรือเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีรับ
ประโยชน์ จากส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง  เรียกส่ิงมีชีวิตชนิดน้ีว่า ปรสิต หรือ ปาราไซต์ และเรียก
ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บอนัตราย หรือเสียประโยชน์ ว่า เจา้บา้น หรือโฮสต ์(Host) เช่น เห็บท่ีอาศยัอยู่บน
ตวัสุนขั เรียกเห็บ เป็น ปรสิต หรือ ปาราไซต ์เรียกสุนขั เป็นโฮสต ์

7.2 โรคของสุนัขทีเ่กดิจากเห็บหมัด 
     พิษภยัของเห็บและหมดัจดัว่าเป็นส่ิงท่ีก่อความร าคาญ  และเป็นพาหะท่ีน าโรคภยั

ต่างๆ มาสู่สตัว ์ ชนิดท่ีรียกวา่เป็นภยัใกลต้วัท่ีไม่ควรมองขา้มเลย โรคท่ีเกิดจากเห็บหมดั มีดงัน้ี 
1. โรคโลหิตจาง  เน่ืองจากเห็บหมดัทุกตวั ตั้งแต่ตวัอ่อนจนถึงตวัแก่ต่างก็กินเลือด

สุนขัเป็นอาหารทั้งหมด  และพบวา่เห็บตวัเมียตวัแก่  สามารถกินเลือดไดม้ากกวา่น ้ าหนกัตวัของมนั
ถึง 100 เท่า ดงันั้นหากสุนขัมีเห็บ-หมดัมาเกาะตามตวัจ านวนมาก ๆ สุนขัก็จะถูกดูดเลือด ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดโรคโลหิตจางตามมา ในท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในลูกสุนขั บางรายอาจถึงตายได ้

2. โรคผวิหนัง  บริเวณท่ีถูกเห็บกดัจะท าใหสุ้นขัมีอาการระคายเคืองท่ีผวิหนงั และ
คนัอยา่งแรง  ซ่ึงต่อมาอาจเกิดเป็นแผลอกัเสบลุกลาม และอาจติดเช้ือได ้
                                3. โรคภูมิแพ้น า้ลายหมัด (Flea Allergic Dermatitis)   
เป็นโรคผิวหนังอกัเสบท่ีเน่ืองมาจากแพน้ ้ าลายของหมดั ท าให้สุนัขมีการคนัอย่างรุนแรงและมี
ผิวหนังแดงและอกัเสบ  พบไดบ้ริเวณแนวสันหลงั หรือบริเวณท่ีมีหมดัอาศยัอยู่ ซ่ึงหากไม่ก าจดั
หมดัใหห้มดส้ิน สุนขักจ็ะทนทุกขท์รมานจากผวิหนงัอกัเสบ เพราะแพน้ ้ าลายหมดั 
   4. โรคพยาธิในเม็ดเลอืด  เกิดจากการติดเช้ือของสตัวเ์ซลเดียวในเมด็เลือด ไม่ว่าจะ
เป็นเช้ือโปรโตซวั และริคเก็ตเซีย ไดแ้ก่ บาบิเซีย (Babesia sp.) เฮปปาโตซูน(Hepatozoon sp.)เออร์
ลิเซีย (Ehrlichia sp.) โรคน้ีเป็นโรคท่ีพบในสุนขัทุกเพศ ทุกพนัธ์ุ ทุกช่วง ทุกวยั แถมยงัส่งผลต่อ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายไดเ้ป็นวงกวา้ง และมีโอกาสท าให้สุนขัอาจเสียชีวิตได ้หากไม่ไดรั้บการ
รักษาอยา่งทนัที  สามารถแสดงรายละเอียดของเช้ือแต่ละชนิด ไดด้งัน้ี 

         4.1 เช้ือบาบิเซีย ติดจากการท่ีสุนขัถูกเห็บท่ีมีเช้ือกดั หรือติดจากการถ่ายเลือด  
ซ่ึงตวัเช้ือจะเขา้ไปอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยมีระยะฟักตวัประมาณ 10-21 วนั อาการท่ีพบ คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สุนขัจะมีไขสู้ง ซึม ไม่อยากกินอาหาร ไม่อยากเคล่ือนไหว มีโลหิตจาง เยือ่เมือกซีดมาก เหงือก
ซีด ในรายท่ีเป็นรุนแรง อาจมีดีซ่านร่วมดว้ย ปัสสาวะสีแดงเขม้ (สีโคก๊ / โคล่า) 
   4.2 เช้ือเฮปปาโตซูน สุนขัจะติดเช้ือจากการท่ีกินตวัเห็บท่ีมีเช้ือเขา้ไป หรือติด
จากการถ่ายเลือด  เม่ือเช้ือเขา้ไปอยู่ในล าไส้จะชอนไชทะลุผ่านผนังล าไส้เขา้ไปตามกระแส
เลือดไปอยูต่าม ต่อมน ้ าเหลือง มา้ม ไต ปอด และไขกระดูก และจะพบเช้ือไดใ้นเมด็เลือดขาว
ชนิด neutrophil อาการท่ีพบมีไดห้ลากหลาย เช่น ซึม เบ่ืออาหาร น ้ าหนกัลด เยือ่เมือกซีด โลหิต
จาง มีไขสู้ง มีน ้ ามูก มีข้ีตา  เป็นอมัพาตขาหลงั ขาหลงัอ่อนแรง ฯลฯ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภูมิคุม้กนั
ของสุนัขดว้ย ส่วนใหญ่ถา้ภูมิคุม้กนัดีจะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่จะเป็นแบบเร้ือรังแทน เช่น 
เมด็เลือดถูกท าลายมากจนเกิดดีซ่าน ท าใหเ้ยือ่เมือกมีสีเหลือง ส่วนสุนขัท่ีมีภูมิคุม้กนัไม่ดี หรือ
ลูกสุนขัอาจแสดงอาการรุนแรง  และถึงขั้นเสียชีวิตได ้
         4.3 เออร์ลิเซีย  ติดไดจ้ากการถูกเห็บท่ีมีเช้ือกดั หรือติดจากการถ่ายเลือด ซ่ึง
เช้ือจะเขา้ไปอยู่ในเม็ดเลือดสีขาวชนิด monocyte และ neutrophil โดยมีระยะฟักตวัอยู่ท่ี 7-21 
วนั อาการท่ีพบ คือ มีไขสู้ง ซึม เบ่ืออาหาร โลหิตจาง มีข้ีตา มีน ้ ามูก และมีเลือดก าเดาไหล  
เน่ืองจากโรคน้ีส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนั ท าให้เกร็ดเลือดต ่า พอเลือดไหลก็จะหยดุไดย้าก และ
จะพบจุดเลือดออกบริเวณตาขาว เหงือก และผิวหนัง ในรายท่ีภูมิคุม้กนัไม่ดีจะแสดงอาการ
แบบเฉียบพลนั ส่วนรายมีภูมิคุม้กนัดีจะแสดงอาการแบบเร้ือรัง (แสดงอาการใน 30-120 วนั) 
ซ่ึงจะท าให้ปัสสาวะมีสีแดงเขม้ (สีโค๊ก /โคล่า) มีภาวะแทรกซอ้นตามมาอีก เช่น ภาวะไตวาย  
ไขกระดูกท างานบกพร่อง มา้มโต และอาจเสียชีวิตไดจ้ากภาวะแทรกซอ้น ดงักล่าว 

7.3 การควบคุมและก าจัดเห็บหมัด 
      ควรก าจดัเห็บหมดัให้หมดอย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาท่ีจะไดรั้บอนัตราย หรือเช้ือ

โรคท่ีจะติดมากบัเห็บหมดั  หลกัการก าจดัให้ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ จะตอ้งท าทั้ง 2 อย่าง
ควบคู่กนั  

 1.  การควบคุมเห็บหมัดบนตัวสุนัข ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑห์ลายชนิดท่ีใชแ้ลว้ให้ผล
ไดดี้ และมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน เช่น 

  1.1  แบบสเปรย์ วิธีน้ีจะใหผ้ลในการก าจดัเห็บหมดัไดดี้ และรวดเร็ว โดยตอ้ง
ท าการพน่สเปรยไ์ปใหท้ัว่ตวัสุนขั ตามขนาดน ้ าหนกัตวั ผลิตภณัฑบ์างชนิดมีกล่ินฉุน บางชนิดเนน้
ความปลอดภยัส าหรับลูกสุนขัจะไม่มีกล่ินฉุน (ดงัภาพท่ี 5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบสเปรย ์
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
 
 
 1.2 แบบผสมน ้าอาบราดตัว อาจยุ่งยากในการใชเ้พราะตอ้งน ามาผสมกบั

น ้ าเปล่าแลว้น าไปอาบราดหรือพ่นสเปรย ์บนตวัสุนขัและ ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มีกล่ินฉุน แต่ก็นิยม
ใช้เพราะได้ผลรวดเร็ว หลงัจากการอาบ-พ่น จะพบว่ามีเห็บตายทนัที เช่นยาในกลุ่ม Amitraz, 
Cypermetrin (ดงัภาพท่ี 6) 

 
 

 

  
 
 

ภาพท่ี 6 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบอาบน ้าราดตวั 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
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  1.3  แบบยาหยดหลัง  เป็นชนิดท่ีมีส่วนผสมของ Fipronil วิธีน้ีใชง่้ายและ
สะดวก เพียงหยดตวัยาในหลอดลงท่ีก่ึงกลางคอสุนขั โดยแหวกขนเพื่อให้ตวัยาสัมผสักบัผิวหนงั
มากท่ีสุด เพื่อให้ตวัยาซึมกระจายไปทัว่ตวัสุนขั เหมาะส าหรับใชก้รณีป้องกนั หรือในกรณีท่ีมีเห็บ
นอ้ย ๆ   (ดงัภาพท่ี 7) 

 

 
  
 
 
 
    
 

 
ภาพท่ี 7 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบหยดหลงั 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
 
 1.4  แบบฉีดเข้าตัวสุนัข โดยใชย้ากลุ่ม Ivermectin วิธีน้ีจะไดผ้ลดีมาก เม่ือฉีด

ยาเขา้ในตวัสุนขั ยาจะเขา้สู่กระแสเลือด หลงัจากการฉีดยา 1-2 วนั เห็บท่ีดูดเลือดจะไดรั้บยาน้ีเขา้
ไปโดยเห็บจะตายและหลุดร่วงลงจากตวัสุนขั  แต่วิธีฉีดน้ีจะไดผ้ลดีในการก าจดัเห็บ เท่านั้น (ดงั
ภาพท่ี 8) 

 
 

                          
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบฉีดเขา้ตวัสุนขั 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
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 1.5 แบบกินชนิดผสมอาหาร  วิธีน้ีจะเน้นเร่ืองการป้องกันและก าจัดเห็บ 
รวมทั้งป้องกนัพยาธิหนอนหวัใจ  (ดงัภาพท่ี 9) 

 
 

                          

ภาพท่ี 9 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บแบบผสมในอาหาร 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
 
 1.6 แบบปลอกคอป้องกนั  เนน้ป้องกนัเห็บหมดับนตวัสุนขั (ดงัภาพท่ี 10) 
 
 

                          
 

ภาพท่ี 10 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบปลอกคอ 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
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 1.7 แชมพูก าจัดเห็บหมัด  ป้องกนัเห็บหมดัและท าความสะอาดตวัสุนขั   
      (ดงัภาพท่ี 11) 

 

 

                  
 
 

ภาพท่ี 11 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัแบบแชมพ ู
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
 

 1.8 แป้งโรยบนตัวก าจัดเห็บหมัด  ใชง่้าย แต่ประสิทธิภาพจะต ่ากว่าแบบอ่ืน ๆ 
ถา้มีเห็บมากจริง ๆ และหากใชว้ิธีการเดียวไม่ไดผ้ล อาจใชห้ลายวิธีร่วมกนัได ้เช่น แบบสเปรย ์หรือ
หยดหลงั ร่วมกบัแบบผสมน ้าราด  หรือร่วมกบัแชมพกู าจดัเห็บหมดั (ดงัภาพท่ี 12) 
 

 
   

 
 
   
        
 
 

ภาพท่ี 12 ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัแบบแป้งโรยตวั 
ท่ีมา : ปฐมยาสัตว,์ “ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั” (เอกสารประกอบการขาย, 2555). 
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 2. การควบคุมเห็บหมัดที่อยู่ตามส่ิงแวดล้อม จากวงจรชีวิตของเห็บท่ีจะเคล่ือนท่ี
ลงมาท่ีพื้น 3 คร้ังใน 1 วงจรชีวิต ดงันั้นตามส่ิงแวดลอ้มรอบๆท่ีสุนขัอยูอ่าจมีเห็บอยูไ่ด ้จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งก าจดัท่ีส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น ควรก าจดัในบริเวณภายในท่ีพกัอาศยัของผูเ้ล้ียงสุนขั ตามซอก
มุมอับ กรงท่ีสุนัขอาศัยอยู่  สนามหญ้า โดยเลือกผลิตภัณฑ์ก าจัดตามความเหมาะสม และ
งบประมาณท่ีมี  และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑท่ี์ใชก้ าจดัเห็บหมดันั้น จะตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัต่อตวัสุนขัเป็นส าคญั   
 7.4 ข้อควรรู้ 
   1. หากใชย้าก าจดัเห็บแลว้ยงัพบเห็บอยู ่ อาจเป็นเพราะวิธีการใชแ้ละปริมาณการ
ใช้ไม่ถูกตอ้ง หรือเห็บท่ีพบอาจเพิ่งข้ึนมาบนตวัสุนัขจึงยงัไม่ได้รับยา หรือบริเวณท่ีเล้ียงมีการ
ระบาดของเห็บในปริมาณมาก จึงอาจก าจดัไดไ้ม่หมดภายในคร้ังเดียว 
  2. ควรงดให้สุนัขวิ่งออกนอกบา้น หรืองดให้สุนัขเดินตามพื้นดินพื้นหญา้นอก
บา้น  เพราะอาจมีสุนขับริเวณหนา้บา้นท่ีมีเห็บผา่นมา และปล่อยเห็บลงมาตามพื้นดิน ซ่ึงจะมาติดท่ี
สุนขัเราได ้
  3. หากสุนัขมีความจ าเป็นตอ้งวิ่งออกนอกบา้นประจ า ควรใชย้าเป็นประจ าทุก ๆ
เดือน  เพื่อก าจดัและป้องกนัการติดข้ึนมาใหม่ 
  4. ควรตอ้งควบคุมและก าจดัเห็บหมดักบัสุนัขทุกตวัท่ีเล้ียงไวใ้นบริเวณเดียวกนั
หรือใกลเ้คียง  เพื่อตดัวงจรเห็บใหห้มดไป และป้องกนัการติดซ ้ าจากตวัท่ีมีอยู ่อีกทั้งควรก าจดัหมดั
ในแมวท่ีเล้ียงไวอี้กดว้ย เพราะหมดัในสุนขัและแมว สามารถติดต่อกนัไดด้ว้ย 

 
8.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ธญัธร  เชษฐภกัดีจิต (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: เอส.บี. 
เฟอร์นิเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด ์ ผลการวิจยัพบวา่   

  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบทางการตลาด พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด การจดัการส่งเสริมการ
ขายร่วมกบัสินคา้อ่ืน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินคา้ และการร่วมสนุกชิงรางวลั มีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในระดบัความส าคญัปานกลาง 

  2. ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ทีละช้ินตามความจ าเป็นในขณะนั้น ซ้ือเฟอร์นิเจอร์คร้ังล่าสุด คือ ประเภทหอ้งนอน 
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ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ช าระค่าเฟอร์นิเจอร์ดว้ยเงินสด ซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มเติม 
แฟ้มการขายของบริษทัเป็นส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ เลือก
ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลา 13.01-17.00 น. โดยมีระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือ 1-
3 ชัว่โมง และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละคร้ัง 5,001-10,000 บาท 

  3. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจ พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์
แตกต่างกนั โดยมีเพียงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและประเภทท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกนั  

  4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ 
พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกนัส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์เหมือนกนั 
แต่แตกต่างกนัในดา้นวธีิการช าระเงินค่าเฟอร์นิเจอร์ โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  และมีประเภทท่ีอยูอ่าศยับา้นเด่ียว  มีวิธีการช าระเงิน
ค่าเฟอร์นิเจอร์เป็นเงินสด มากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมี
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  มีวิธีการช าระเงินค่าเฟอร์นิเจอร์ดว้ยบตัรเครดิต มากท่ีสุด 

ทศพร ทศำนนท์ (2554) ศึกษำเ ร่ืองปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรเลือกซ้ืออำหำรสุนัขส ำเร็จรูปของบุคคลทัว่ไปท่ีเล้ียงสุนัขในเขตกรุงเทพมหำนคร  
ผลกำรศึกษำพบวำ่  ผูเ้ลือกซ้ืออำหำรสุนขัส าเร็จรูป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 33.08 ปี  จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรสแลว้  มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท จ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 
1 ตวั จุดประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัเพื่อเฝ้าบา้น ส่วนใหญ่เล้ียงสายพนัธ์ุพุดเด้ิล ความถ่ีในการซ้ือ 2 
คร้ังต่อเดือน ปริมาณท่ีซ้ือ 2 กิโลกรัม/ คร้ัง นิยมซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปแบบแห้ง โดยให้
ความส าคญักบัสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต รวมถึง กล่ินสี รสชาติถูกปากสุนขั ยีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ 
คือ เพด็ดรีกรี โดยเลือกจากยี่ห้อท่ีมีหลายสูตร และการตดัสินใจในการเลือกร้านคา้จะเลือกจาก
หา้งสรรพสินคา้ มูลค่าในการซ้ือแต่ละคร้ังเฉล่ีย 216.20 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความถ่ีในการเลือกซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ไดแ้ก่ มีบุคคลท่ี
มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ ช่ือเสียงของตวัแทนจ าหน่าย สถานท่ีจ าหน่ายอยูไ่ม่ไกลจากบา้น การลด
ราคา รสอาหาร และประโยชน์ต่อสุขภาพสุนขัและสารอาหารครบถว้น ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อปริมาณการเลือกซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑส์วยงาม ยีห่อ้หรือ
ตราสินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ สถานท่ีจ าหน่ายอยูไ่ม่ไกลจากบา้น ของอาหาร ขนาดของบรรจุ
ภณัฑเ์หมาะสม ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร การส่งช้ินส่วนบรรจุภณัฑชิ์งโชค สถานท่ี
จ าหน่ายตกแต่งภายในสวยงาม ร้านท่ีมีการรับเปล่ียนสินคา้กรณีสินคา้มีปัญหา และมีพนกังานคอย
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แนะน าสินคา้ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อมูลค่าในการเลือกซ้ืออาหารสุนัจ
ส าเร็จรูป ไดแ้ก่  ยีห่อ้หรือตราสินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ บรรจุภณัฑส์วยงาม กล่ินของอาหาร 
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ การส่งช้ินส่วนบรรจุภณัฑชิ์งโชค และมีพนกังานคอยแนะน า
สินคา้ 

ภคัจิรา โกมล (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการ
เลือกเช่าหอพกัอาศยัของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พนกังานส่วนใหญ่ส ารวจ
และเปรียบเทียบห้องพกั จ านวน 2 แห่ง ก่อนตดัสินใจเช่าหอพกัอาศยั เลือกประเภทท่ีพกัอาศยัเป็น
หอพกั ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเลือกหอพกั ราคาค่าเช่าหอพกัระหว่าง 1,501-2,000 บาท  ระยะเวลาพกั
อาศยั 1-2 ปี  ปัจจยัภายในท่ีเป็นสาเหตุยา้ยท่ีพกัอาศยั คือ  ท่ีพกัไม่สะอาดทรุดโทรม ปัจจยัภายนอกท่ี
เป็นสาเหตุยา้ยท่ีพกัอาศยั คือ สะดวกต่อการเดินทาง มีการช าระค่าน ้ าแบบติดมิเตอร์แยก  การช าระค่า
ไฟแบบติดมิเตอร์แยก ขนาดพื้นท่ีห้องท่ีตอ้งการคือ 14-20 ตารางเมตร เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกเช่า
หอพกัอาศยั  คือ ท าเลท่ีตั้ง ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
หอพกัของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  คือ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดับปัจจยัทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของ
พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยภาพรวมในระดบัมากทุกดา้น คือดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจ ความเช่ือ  ดา้นพฤติกรรม ดา้นความรู้สึก 

ยพุาพร  องักรุวานิช (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่า 
ผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ส่วนใหญ่ซ้ือชุดนกัเรียนท่ี  ร้านอ.พานิช 2 ร้านถนอมชยั 
(หนา้ โรงเรียนราชินีบูรณะ) ไม่มีแหล่งซ้ือชุดนกัเรียนประจ า  เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ โดย
ส่วนใหญ่ตดัสินใจด้วยตนเอง ความถ่ีในการซ้ือชุดนักเรียนปีละ 2 คร้ัง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือชุด
นกัเรียนระหว่าง 400-800 บาท การเลือกซ้ือชุดนกัเรียนพาบุตรหลานไปดว้ยทุกคร้ัง การท่ีไม่ไดพ้า
บุตรหลานไปด้วยจะจ าขนาดหรือเบอร์ไปซ้ือ สาเหตุท่ีท่านซ้ือชุดใหม่ให้กับบุตรหลานท่ีเป็น
นกัเรียนเพราะชุดเดิมเลก็เกิน ช่วงเวลาในการซ้ือชุดนกัเรียนใหม่ คือ ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ของแต่
ละภาคการศึกษา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัหมวดหมู่สินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุดนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั  
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 กทัลี  ศรีมณฑล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารสุนัขส าเร็จรูปจากร้านคา้ในตลาดนัดจตุจกัร จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด มีการให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดับมากต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารสุนขัส าเร็จรูป ปัจจยัทางจิตวิทยา มีการใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือยี่ห้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ปัจจยัทางจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือยีห่อ้อาหารสุนขัส าเร็จรูปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ชิตพล  ฉิมวารี (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเวชภณัฑย์าสัตว์
ของผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่ซ้ือ
ยาสัตวเ์พื่อรักษาโรค เดือนละ 1 คร้ัง ผ่านทางพนกังานขาย โดยให้ความเช่ือมัน่จากแหล่งผลิตใน
ประเทศจีนและอินเดีย และใชย้าในกลุ่ม Amoxicillin มากท่ีสุด  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์
การเล้ียงสุกร มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเวชภณัฑ์ยาสัตว์ทุกด้าน ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเวชภณัฑย์าสัตวทุ์กดา้น ปัญหา
และขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ควรเปล่ียนหรือคืนเวชภณัฑย์าสัตวไ์ดเ้ม่ือมีปัญหา และควรมี
ยาสัตวใ์ห้เลือกหลายขนาดหลายรูปแบบ บรรจุภณัฑค์วรทนัสมยั คงทน แข็งแรง และควรพฒันา
เวชภณัฑย์าสัตวใ์หม่ ๆ มาน าเสนอ ดา้นราคา ควรมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาทัว่ไปในทอ้งตลาด ดา้น
การจดัจ าหน่าย คือ รถส่งเวชภณัฑย์าสัตว ์ควรพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนเขา้ฟาร์มทุกคร้ังอย่างเคร่งครัด  
และควรมีบริการส่งเวชภณัฑย์าสัตวด่์วนในกรณีพิเศษ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดั
สมัมนาทางวิชาการเก่ียวกบักระบวนการเล้ียงสุกร และแนะน าเวชภณัฑย์าสัตวใ์หม่ ๆ รวมทั้งควรมี
เวชภณัฑย์าสตัวต์วัอยา่งใหท้ดลองใช ้

ฐายินี  เอ๊ียบทอง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
อาหารสุนขัส าเร็จรูปในจงัหวดัล าพนู จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยั
ยอ่ย คือ ความครบถว้นของสารอาหาร การระบุรายละเอียดของวนัหมดอาย ุความเหมาะสมกบัสุนขั
แต่ละวยั ยี่ห้อของอาหารสุนัขส าเร็จรูป การระบุรายละเอียดของวนัผลิต ความหลากหลายของ
รสชาติอาหาร กล่ินของอาหารสุนขัส าเร็จรูป การระบุรายละเอียดของวสัดุท่ีใช ้ความหลากหลาย
ของชนิดอาหาร การระบุรายละเอียดของปริมาณท่ีใช ้และความหลากหลายของขนาดอาหาร ปัจจยั
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ดา้นราคา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัย่อย คือ ความเหมาะสมของราคาต่อคุณภาพ 
การมีป้ายระบุบอกราคาสินคา้ ราคาคงท่ี และความเหมาะสมของราคาต่อขนาด   

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัยอ่ย 
คือ สถานท่ีจ าหน่ายสะอาด สถานท่ีตั้ งร้านคา้ไปมาสะดวก สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก 
สินคา้มีจ าหน่ายตลอดเวลา มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนของป้ายช่ือร้าน สถานท่ี
จ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ ความกวา้งของพื้นท่ีจ าหน่าย ช่วงวนัเวลาการเปิดและปิดจ าหน่าย 
สถานท่ีจ าหน่ายตกแต่งสวยงาม มีการจดัมุมความรู้เก่ียวกบัสุนัข และช่ือเสียงของร้านจ าหน่าย  
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัยอ่ย คือ 
พนกังานมีอธัยาศยัดี มีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าสินค้า พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นอยา่งดี 
พนกังานสามารถตอบค าถามไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณท่ีก าหนด มีของแถมฟรี 
มีเอกสารแนะน าสินคา้ มีการแลกซ้ือสินคา้อ่ืนได ้เม่ือซ้ือในปริมาณท่ีก าหนด มีการบริการส่งถึง
บา้น และมีบริการขอ้มูลเพิ่มเติมทางโทรศพัท ์
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
6. การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ระเบียบวธีิวจิัย    
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการส ารวจเพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเชิง

พรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั และขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม จากนั้นน าไปวิเคราะห์ผลวิจัย สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลพร้อม
ขอ้เสนอแนะ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ร้านปฐมยา
สัตว ์ร้านดอ็กก้ีเวิลด ์ร้านเพื่อนสุนขั และร้านพรวศิน 

2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั ท่ี
อยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีท าการวิจยั คือ เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีประชากรในพื้นท่ี จ  านวน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

  

18,120 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง หาโดยใชห้ลกัการของยามาเนท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ระดบั
ความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ตามแนวทางของ Taro Yamane, 1973 (ประสพชยั พสุนนท์, 2555: 
187) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ดงัน้ี 

   n  =         N 
               1 + N(e)2 
 
 เม่ือ    N  =   ขนาดของกลุ่มประชากรในพื้นท่ี 
       n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
      e     =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรในพื้นท่ีท่ีตอ้งการศึกษา  จ านวน 18,120 คน  
 เม่ือแทนค่าในสูตร จะได ้
  N   =                  18,120 
   1 + 18,120 (0.05)2 
  n  = 391.36   หรือประมาณ 392 คน 

  จากผลท่ีค านวณได ้คือ  392 คน เป็นจ านวนตวัอยา่งขั้นต ่า แต่เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่
ใหสู้งข้ึน ทางผูว้ิจยัจึงเพิ่มเป็น 400 คน 

2.3 การสุ่มตวัอยา่ง จะสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั โดย
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ จ านวนทั้งส้ิน 400 คน เลือกเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดั
เห็บหมดัจากร้านคา้ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   

 

ช่ือร้ำนค้ำในในเขต อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม จ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง 
ปฐมยาสัตว ์ 144 
เพื่อนสุนขั 100 
ดอ็กก้ีเวิลด ์ 72 
พรวศิน 84 
รวม 400 
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3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการออกแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยั
ประชากรศาสตร์  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทศันคติ  และขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)  

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และจ านวน
สุนขัท่ีเล้ียง โดยค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก และเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบ
เดียว เพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อใชใ้นการวดัระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมิน
ค าตอบโดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก ดงัต่อไปน้ี  

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ และดา้นความรู้สึก  
เพื่อใชใ้นการวดัระดบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค าตอบโดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบ
เดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก ดงัต่อไปน้ี  
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  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค

ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  โดยค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก และ
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว เพื่อใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
4.  กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 
   4.1 ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี และรายงานผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากกรอบแนวคิด หลกัการ ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 

  4.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นขอ้
ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างค าถามตามกรอบในประเด็นท่ีก าหนด ให้
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค  

 4.3 น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ และ
ความถูกตอ้งใหค้รอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้าง เน้ือหา และภาษาท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบ
แบบสอบถามและสามารถครอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

 4.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เป็นรายขอ้ โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม 
กบัตวับ่งช้ี ตามนิยามท่ีตอ้งการวดั โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC (Item Objective 
Congruence Index) และคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.6 ข้ึนไป  

 4.5 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งตรงตามเน้ือหาแลว้ไป  
ทดลองใชก้บัผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั จากร้านโมเดิร์นด๊อกในอ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม จ านวน  30 คน แลว้น าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีการหาค่า
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.95 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาด  เท่ากบั 0.93 และค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นทศันคติ  เท่ากบั 0.91 ดงันั้นค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบัและรายดา้น มากกวา่ 0.70 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

 4.6 น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความเช่ือมัน่แลว้ไป
เก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
จ านวน 400 คน เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 

 
5.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
 5.1 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร แนบกบัแบบสอบถาม   

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั
จากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 5.2 ประชุมช้ีแจงผูช่้วยวิจยั เพื่อท าความเขา้ใจในแบบสอบถามและวิธีการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 5.3 ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร ไปขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากผูบ้ริโภค 
ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั โดยแจกแบบสอบถามใหผู้บ้ริโภคตอบและขอรับคืน 

 5.4 น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลไดแ้ลว้มาตรวจสอบ และคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ี
สมบูรณ์ จากนั้นน ามาลงบนัทึกรหสัเพื่อเตรียมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 
6.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากแบบสอบถาม  แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 6.1 น าแบบสอบถาม ท่ีคดัเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจ าฉบบั  
 6.2 จดัท าคู่มือลงรหสั (Code Book) 
 6.3 น าขอ้มูลทั้งหมดลงรหสั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 
 6.4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ก าหนดระดบัความมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.50 โดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ ค านวณหาค่าเฉล่ีย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพิจารณาเป็นรายดา้นและโดยภาพรวม แลว้น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

  

 6.5 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย
วิธีหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

 6.6 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดั
เห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  6.7 วิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั    
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยค านวณหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 6.8 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของลูกคา้ท่ีเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

       การแปลผลคะแนนเฉล่ียของปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ผูว้ิจยัพิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์  ซ่ึงจดัชั้นเท่ากนั โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 
(ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 214)  

   ค่าเฉล่ีย 4.51- 5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51- 4.50  หมายถึง มาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51- 2.50  หมายถึง นอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00- 1.50  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  6.9 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ และจดัท าเป็นรูปเล่ม  
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั จากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แสดงผลการวิจยัในรูปแบบของตาราง และการบรรยายประกอบ โดย
เรียงล าดบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยวิธีหา
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดั
เห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด  
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจัดเห็บหมดัของลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

การแปลผลคะแนนเฉล่ียของปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  ผูว้ิจยัพิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียตาม
เกณฑ ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 214) ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.51- 5.00  หมายถึง มากท่ีสุดหรือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  ค่าเฉล่ีย 3.51- 4.50  หมายถึง มากหรือเห็นดว้ย 

  ค่าเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง ปานกลางหรือไม่แน่ใจ  

  ค่าเฉล่ีย 1.51- 2.50  หมายถึง นอ้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00- 1.50  หมายถึง นอ้ยท่ีสุดหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์  วเิคราะห์โดยการค านวณค่าความถี่และร้อยละ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  

400 คน ซ่ึงจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และจ านวนสุนขัท่ี
เล้ียง  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของกิจการ รายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,001 บาท จ านวน
สุนขัท่ีเล้ียง 1-2 ตวั  ผูว้ิจยัใชก้ารหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ปรากฏผลตามตาราง  ดงัต่อไปน้ี   
 
ตารางท่ี 3  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
          (n = 400) 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

207 
193 

51.75 
48.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 207 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.75 เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 
 
ตารางท่ี 4  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
           (n = 400) 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปี ข้ึนไป  

 18    
 90 
138 
102 
 29 
 23 

 4.50 
22.50 
34.50 
25.50 
 7.25 
 5.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อาย ุ31-40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ 41-50 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  อาย ุ21-30 ปี จ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 อาย ุ51-60 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 อาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน  23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 อายตุ  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 5  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส  
        (n = 400) 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/หมา้ย 

131 
266 
   3 

32.75 
66.50 
 0.75 

รวม 400 100.00 
              

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 266 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 สถานภาพ
หยา่ร้าง / หมา้ย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 6  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
         (n = 400) 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษา 
ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท / ปริญญาเอก 

139 
  35 
221 
   5 

34.75 
 8.75 
55.25 
 1.25 

รวม 400 100.00 
                  

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบถามสวนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75   
ระดบัปวช./ปวส./ อนุปริญญา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก  
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  
           (n = 400) 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
มากกวา่ 25,001 บาท 

 11 
 64 
 70 
 29 
 81 
145 

 2.75 
16.00 
17.50 
 7.25 
20.25 
36.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท 

จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา คือ 20,001-25,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.25 รายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ17.50 รายได้ 5,001-10,000 บาท 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รายได ้15,001-20,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  
รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 8  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
           (n = 400) 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 
ขา้ราชการ/พนกังารัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
เจา้ของกิจการ / นกัธุรกิจ 
อาชีพอิสระ 
เกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่ 

 11 
 35 
 81 
171 
20 
 82 

 2.75 
 8.75 
20.25 
42.75 
  5.00 
 20.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/นัก

ธุรกิจ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ อาชีพ เกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่ จ  านวน 82 
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คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 อาชีพอิสระ จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.00 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 9  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง  
         (n = 400) 

จ านวนสุนัขทีเ่ลีย้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 2 ตวั 
3 – 5 ตวั 
6 – 10 ตวั 
11 – 20 ตวั 
21 – 30 ตวั 
มากกวา่ 30 ตวั 

258 
 91 
 31 
  5 
  7 
  8 

64.50 
22.75 
 7.75 
 1.25 
 1.75 
 2.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล้ียงสุนขั 1-2 ตวั จ านวน 258 คน  

คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมา คือ เล้ียงสุนขั 3-5 ตวั จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 เล้ียงสุนขั  
6-10 ตวั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 เล้ียงสุนขัมากกว่า 30 ตวั จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 เล้ียงสุนขั 21-30 ตวั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 เล้ียงสุนขัจ านวน 11-20 ตวั จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 
คน พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มี
คุณภาพ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
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ของสินคา้ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด คือ สะดวกสะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีพนักงานให้ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ แสดงไดจ้ากตาราง 
ต่อไปน้ี 
                                                                                                                                         
ตารางท่ี 10  จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการ  
      ตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์  
     (n = 400) 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีหลายประเภทให ้
    เลือกซ้ือ 
2. มีหลายยีห่อ้ให ้
    เลือกซ้ือ 
3. มีหลายขนาดให ้
    เลือกซ้ือ 
4. มีบรรจุภณัฑท์นั 
    สมยั 
5. สินคา้มีคุณภาพ 
 

88 
(22.00) 

69 
(17.25) 

74 
(18.50) 

130 
(32.50) 

156 
(39.00) 

213 
(53.25) 

200 
(50.00) 

186 
(46.50) 

137 
(34.25) 

150 
(37.50) 

79 
(19.75) 

108 
(27.00) 

131 
(32.75) 

99 
(24.75) 

82 
(20.50) 

18 
(4.50) 

17 
(4.25) 

6 
(1.50) 

31 
(7.75) 

7 
(1.75) 

2 
(0.50) 

6 
(1.50) 

3 
(0.75) 

3 
(0.75) 

5 
(1.25) 

 
3.92 

 
3.77 

 
3.81 

 
3.90 

 
4.11 

 
0.80 

 
0.84 

 
0.78 

 
0.97 

 
0.88 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

รวม 
 

3.90 0.85 มาก 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.90 ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.11  
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีหลายประเภทให้เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีบรรจุภณัฑ์ทนัสมยั  
ค่าเฉล่ีย 3.90 มีหลายขนาดให้เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 3.81 และมีหลายยี่ห้อให้เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 3.77  
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11  จ  านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการ  
      ตลาด ดา้นราคา 
          (n = 400) 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาเหมาะสมกบั 
    คุณภาพสินคา้ 
2. มีหลายระดบัราคา 
    ใหเ้ลือก 
3. มีป้ายแสดงราคา 
    อยา่งชดัเจน 
4. มีราคาขายปลีก  
    และขายส่ง 
5. ราคาต่อรองได ้

118 
(29.50) 

112 
(28.00) 

94 
(23.50) 

90 
(22.50) 

23 
(5.75) 

183 
(47.50) 

169 
(42.25) 

170 
(42.50) 

137 
(34.25) 

151 
(37.75) 

80 
(20.00) 

110 
(27.50) 

121 
(30.25) 

105 
(26.25) 

163 
(40.75) 

14 
(3.50) 

8 
(2.00) 

10 
(2.50) 

43 
(10.75) 

60 
(15.00) 

5 
 (1.25) 

1 
(0.25) 

5 
(1.25) 

25 
(6.25) 

3 
(0.75) 

 
3.99 

 
3.96 

 
3.79 

 
3.56 

 
3.33 

 
0.87 

 
0.81 

 
0.85 

 
1.14 

 
 0.83 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

รวม 3.73 0.90 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจัยด้านราคา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.99 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.79 มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก มีค่าเฉล่ีย 3.96 มีราคาขายปลีกและขายส่ง มีค่าเฉล่ีย 3.56 และราคาต่อรอง
ได ้มีค่าเฉล่ีย 3.33 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12  จ  านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการ  
      ตลาด ดา้นสถานท่ีตั้ง / ช่องทางจดัจ าหน่าย 
          (n = 400) 

 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง 
 / ช่องทางจัดจ าหน่าย 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สะดวกต่อการเดิน 
    ทางและมองเห็น 
    ง่าย 
 2. อยูใ่กลบ้า้น/ใกลท่ี้ 
     ท างาน 
3. มีระบบช าระเงิน 
    ผา่นบตัรเครดิต 
4. มีพื้นท่ีจอดรถ 
    เพียงพอ 
 

5. สั่งซ้ือไดห้ลายช่อง  
    ทางเช่นสั่งผา่น  
    อินเตอร์เน็ต 
6 . วางสินคา้เป็น 
     ระเบียบ หยบิง่าย 

127 
(31.75) 

 
115 

(28.75) 
36 

(9.00) 
108 

(27.00) 
 

27 
(6.75) 

 
159 

(39.50) 

186 
(46.50) 

 
157 

(39.25) 
65 

(16.25) 
114 

(28.50) 
 

170 
(42.50) 

 
79 

(19.75) 

73 
(18.25) 

 
 65 
(16.25) 

157 
(39.25) 

137 
(34.25) 

 
127 

(31.75) 
 

108 
(27.00) 

11 
(2.75) 

 
57 

(14.25) 
104 

(26.00) 
39 

(9.75) 
 

73 
(18.25) 

 
47 

(11.75) 

3 
 (0.75) 
 
 6 

(1.50) 
38 

(9.50) 
2 

(0.50) 
 
3 

(0.75) 
 
7 

(1.75) 

 
4.06 

 
 

3.80 
 

2.89 
 

3.72 
 
 

3.36 
 
 

3.84 

 
0.82 

 
 

1.06 
 

1.07 
 

0.98 
 
 

0.88 
 
 

1.13 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปาน
กลาง 
มาก 

 
 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

รวม 3.62 0.99 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง/

ช่องทางจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.62 ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ
สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ วางสินคา้เป็นระเบียบและหยบิ
ง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยูใ่กลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.80  มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.72  
สั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น สั่งผ่านอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.36 และมีระบบช าระเงินผ่านบตัร
เครดิต ค่าเฉล่ีย 2.89 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 13  จ  านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการ  
      ตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
          (n = 400) 

 
 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการโฆษณาและ  
    ประชาสัมพนัธ์ 
    ผา่นส่ือต่าง ๆ 
2. มีบตัรสมาชิกเพื่อ  
    ลดราคาและรับ 
    สิทธิ พิเศษ 
3. มีการแถมสินคา้ให ้
    กบัลกูคา้ 
4. มีบริการส่งสินคา้ 
    ถึงบา้น 
5. มีพนกังานใหข้อ้ 
    ขอ้มูลก่อนการตดั 
    ใจซ้ือ 

34 
(8.50) 

 
32 

(8.00) 
 

21 
(5.30) 

9 
(2.25) 

 
84 

(21.00) 

143 
(35.75) 

 
61 

(15.25) 
 

111 
(27.75) 

139 
(34.75) 

 
194 

(48.75) 

145 
(36.25) 

 
114 

(28.25) 
 

179 
44.75) 

137 
(34.25) 

 
81 

(20.25) 

64 
(16.00) 

 
131 

(32.75) 
 

81 
(20.25) 

96 
(24.00) 

 
34 

(8.50) 

14 
 (3.50) 

 
62 

(15.50) 
 
8 

(2.00) 
19 

(4.75) 
 
6 

(1.50) 

 
3.30 

 
 
2.68 

 
 

3.14 
 

3.06 
 

 
3.79 

 
0.95 

 
 
1.14 

 
 

0.88 
 

0.93 
 

 
0.92 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 
มาก 

รวม 3.19 0.96 
ปาน
กลาง 

 
ตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.19 ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ มีพนกังาน
ให้ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.79 รองลงมา คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
ผา่นส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.30 มีการแถมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.14 มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 
มีค่าเฉล่ีย 3.06 มีบตัรสมาชิกเพื่อลดราคาและรับสิทธิพิเศษ มีค่าเฉล่ีย 2.68 ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 3   ข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผู้บริโภค 
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  วเิคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 14  จ  านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ 

  ความเขา้ใจ ความเช่ือ 

          (n = 400) 
 

 
ปัจจัยด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ความเช่ือ 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เช่ือวา่พนกังานขาย 
  มีความรู้ในตวัสินคา้  
  และสามารถตอบขอ้
สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เช่ือวา่ผลิตภณัฑ ์
    สามารถก าจดัเห็บ 
    หมดัไดห้มดภายใน 
    คร้ังเดียว 
3. เช่ือวา่ผลิตภณัฑ ์
    สามารถก าจดัเห็บ 
    หมดัไดผ้ลดี 
4. รู้วา่ร้านท่ีซ้ือเป็น   
    ร้านท่ีมีช่ือเสียง 
5. เช่ือวา่สินคา้ท่ีซ้ือ 
    จากร้านเป็นสินคา้ 
    ท่ีมีคุณภาพดีและ 
    ปลอดภยั 
6. เช่ือวา่ร้านท่ีท่าน 
   ซ้ือจะช่วยแกปั้ญหา 
   ท่ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลงั 
  จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

100 
(25.00) 

 
 

64 
(16.00) 

 
 

112 
(28.00) 

 
165 

(41.25) 
 

201 
(50.25) 

 
99 

(24.75) 

176 
(44.00) 

 
 

162 
(40.50) 

 
 

169 
(42.25) 

 
116 

(29.00) 
 

94 
(23.50) 

 
176 

(44.00) 

105 
(26.25) 

 
 

131 
(32.75) 

 
 

110 
(27.50) 

 
73 

(18.25) 
 

72 
(18.00) 

 
90 

(22.50) 

14 
(3.50) 

 
 

32 
(8.00) 

 
 

8 
(2.00) 

 
22 

(5.50) 
 

27 
(6.75) 

 
30 

(7.50) 

5 
 (1.25) 

 
 

11 
(2.75) 

 
 
1 

(0.25) 
 

24 
(6.00) 

 
6 

1.50 
 
5 

(1.25) 

 
3.88 

 
 
 

3.59 
 
 
 

3.96 
 
 

3.94 
 
 

4.14 
 
 

3.84 
 

 
0.87 

 
 
 

0.94 
 
 
 

0.81 
 
 

1.17 
 
 

1.03 
 

 
0.93 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.89 0.96 มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ เช่ือว่าสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.14 รองลงมา 
คือ เช่ือว่าผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บหมดัไดผ้ลดี มีค่าเฉล่ีย 3.96 รู้ว่าร้านท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียง
ดี มีค่าเฉล่ีย 3.94 เช่ือวา่พนกังานขายมีความรู้ในตวัสินคา้และสามารถตอบขอ้สงสัยของท่านไดเ้ป็น
อย่างดี มีค่าเฉล่ีย 3.88 เช่ือว่าร้านท่ีท่านซ้ือจะช่วยแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้หลังจากการใช้
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.84 และเช่ือว่าผลิตภณัฑ์สามารถก าจดัเห็บหมดัไดห้มดภายในคร้ังเดียว มี
ค่าเฉล่ีย 3.59 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 15  จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความรู้สึก 

               (n = 400) 
 

 
ปัจจัยด้านความรู้สึก  

 

ระดบัความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลีย่ 

X  

ส่วน
เบีย่ง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

S.D. 

 
 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รู้สึกว่ามีผลิตภณัฑ์
หลายยี่หอ้และมีหลาย
มาตรฐาน 
2. รู้สึกประทบัใจใน
การให้ค  าแนะน าของ
พนกังานในร้าน 
3. รู้สึกประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์ ท่ี ซ้ือจาก
ร้าน 

4 . ร้ าน ท่ี ซ้ื อจะ เ ป็น
ร้านแรกท่ีท่านนึกถึง 
5. มี ค นม า ซ้ื อ ผ ลิ ต 
ภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด
จากร้านน้ีจ านวนมาก 

108 
(27.00) 

 
147 

(36.75) 
 

133 
(33.25) 

146 
(36.50) 

 
79 

(19.75) 
 

114 
(28.50) 

 
176 

(44.00) 
 

148 
(37.00) 

163 
(40.75) 

 
182 

(45.50) 
 

137 
(34.25) 

 
66 

(16.50) 
 

88 
(22.00) 

64 
(16.00) 

 
85 

(21.25) 
 

39 
(9.75) 

 
8 

(2.00) 
 

28 
(7.00) 

25 
(6.25) 

 
37 

(9.25) 
 

2 
 (0.50) 

 
3 

(0.75) 
 
3 

(0.75) 
2 

(0.50) 
 

17 
 (4.25) 
 

 
3.72 

 
 

4.14 
 
 

3.95 
 

4.07 
 
 

3.67 
 

 
0.88 

 
 

0.81 
 
 

0.95 
 

0.82 
 
 

1.03 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 
 

3.91 0.90 มาก 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้น
ความรู้สึก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 โดยให้ความส าคญัในเร่ือง รู้สึกประทบัใจใน
การใหค้  าแนะน าของพนกังานในร้าน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.14 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ร้านท่ีซ้ือ
จะเป็นร้านแรกท่ีท่านนึกถึงเม่ือท่านตอ้งการผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.07 รู้สึกประทบัใจในผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัท่ีซ้ือจากร้าน มีค่าเฉล่ีย 3.95  รู้สึกมีผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัใหเ้ลือกหลายยีห่อ้และมี
หลายมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 3.72 และมีผูค้นมาซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจดัเห็บหมดัจากร้านน้ีจ านวนมาก  
ค่าเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ท่ี
      ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
      นครปฐม 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.90 0.85 มาก 

2. ดา้นราคา 3.73 0.90 มาก 

3. ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.62 0.99 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.19 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.92 มาก 
 

จากตารางท่ี 16  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.61 เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมา คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.73 ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ีย 3.62  และใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.19 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติในภาพรวม ท่ีส่งผลต่อการ 
  เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 

ปัจจัยด้านทศันคติ 
ค่าเฉลีย่ 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ดา้นความรู้สึก 3.91 0.90 มาก 
2. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ 3.89 0.96 มาก 

รวม 3.90 0.93 มาก 
 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 เม่ือ

พิจารณารายละเอียด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัด้านความรู้สึก มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.91 
รองลงมา คือ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
ก าจัดเห็บหมัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม วเิคราะห์โดยการค านวณ ค่าความถี่และร้อยละ 
 
ตารางท่ี 18  จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ 
         (n = 400) 

ประเภทของผลติภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ารเคมี 
ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้มุนไพร 

323 
77 

80.75 
19.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั

ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สารเคมี มากท่ีสุด จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 รองลงมา คือ 
ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้มุนไพร จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแบบของผลิตภณัฑ ์        
            (n = 400) 

แบบของผลติภัณฑ์ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 
แชมพกู าจดัเห็บหมดั 
ยาหยดหลงั 
แบบกินชนิดเมด็ 
แบบกินชนิดผสมในอาหาร 
แป้งก าจดัเห็บหมดั 
สเปรย ์
ฉีดเขา้ตวัสุนขั 
ผสมน ้าอาบ 
ปลอกคอป้องกนัเห็บหมดั 

12 
49 
53 
72 
7 
9 

188 
12 
2 

3.00 
12.25 
13.25 
18.00 
1.75 
2.25 
47.00 
3.00 
0.50 

รวม 400 100.00 
                 

จากตารางท่ี 19  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั
เป็นประจ า มากท่ีสุด คือ แบบฉีดเขา้ตวัสุนัข จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา คือ  
แบบกินชนิดผสมในอาหาร จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 แบบกินชนิดเม็ด จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.25 แบบยาหยดหลงั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 แบบแชมพูก าจดัเห็บ
หมดั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 แบบผสมน ้ าอาบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ3.00 แบบ
สเปรย ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 แบบแป้งก าจดัเห็บหมดั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  
แบบปลอกคอป้องกนัเห็บหมดั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 20  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  
         (n = 400) 

ความถี ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 2 คร้ัง 
เดือนละ 3 คร้ัง 
2–3 เดือนจึงจะซ้ือ 1 คร้ัง 

240 
40 
24 
96 

60.00 
10.00 
 6.00 
24.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 20  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์

ก าจดัเห็บหมดั มากท่ีสุด คือ เดือนละ 1 คร้ัง มีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ  
2-3 เดือนจึงจะซ้ือ 1 คร้ัง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  เดือนละ 2 คร้ัง จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00  เดือนละ 3 คร้ัง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 21  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง  

         (n = 400) 
ค่าใช้จ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 500 บาท 
501-1,000 บาท 
1,001-1,500 บาท 
มากกวา่ 1,500 บาท 

244 
132 
16 
8 

61.00 
33.00 
4.00 
2.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั มากท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 500 บาท จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00   
รองลงมา คือ 501-1,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ค่าใชจ่้าย 1,001-1,500 บาท 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ค่าใชจ่้ายมากกว่า 1,500 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 22  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
         (n = 400) 

ผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตนเอง 
ครอบครัว/ญาติ 
เพื่อน 
พนกังานขาย 

292 
48 
23 
37 

73.00 
12.00 
5.75 
9.25 

รวม 400 100.00 
              

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ
ตนเอง เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.00 รองลงมา คือ ครอบครัว / ญาติ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 พนกังานขาย จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ9.25  เพือ่น จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 23  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีซ้ือ 
             (n = 400) 

วนัที่ซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 

56 
52 
8 

284 

14.00 
13.00 
2.00 
71.00 

รวม 400 100.00 
                

จากตารางท่ี 23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั จะไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ71.00 
รองลงมา คือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ2.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 24  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีมาซ้ือ               
          (n = 400) 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
 9.00 - 12.00 น. 
12.01 - 15.00 น. 
15.01 - 18.00 น. 
18.01 - 20.00 น. 

136 
  88 
100 
  76 

34.00 
22.00 
25.00 
19.00 

รวม 400 100.00 
                 

จากจากตารางท่ี 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามคิดเห็นมากท่ีสุด คือ
มาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัใน ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00  
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ช่วงเวลา 12.01-15.00 
น. จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 25  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
         (n = 400) 

วตัถุประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจเกิดข้ึน 
น าไปก าจดัเห็บหมดัทนัที 

220 
180 

55.00 
45.00 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั คือ ป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจเกิดข้ึน จ านวน 220 คน   
คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ มีวตัถุประสงคน์ าไปก าจดัเห็บหมดัทนัที จ านวน 180 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 26  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการซ้ือ   
          (n = 400) 

ลกัษณะการซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือเฉพาะยีห่อ้ประจ าท่ีเคยใช ้
อาจซ้ือยีห่อ้อ่ืนเพื่อทดลองใช ้

188 
212 

47.00 
53.00 

รวม 400 100.00 
                  

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี
ลกัษณะการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั คือ อาจซ้ือยีห่้ออ่ืนเพื่อทดลองใช ้จ านวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 รองลงมา คือ ซ้ือเฉพาะยี่ห้อประจ าท่ีเคยใช ้จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00    
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 27  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการเปรียบเทียบ  
                 (n = 400) 

การเปรียบเทียบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เปรียบเทียบ 
ไม่ไดเ้ปรียบเทียบ 

280 
120 

70.00 
30.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี

การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 รองลงมา คือ ไม่ไดเ้ปรียบเทียบ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 28  จ านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือร้านประจ า  
        (n = 400) 

การซ้ือร้านประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือท่ีร้านประจ า 
ไม่ประจ าร้านใด 

192 
208 

48.00 
52.00 

รวม 400 100.00 
                 

จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี
รูปแบบการซ้ือ คือ ไม่ประจ าร้านใด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และซ้ือท่ีร้านประจ า   
จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 29  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของร้านท่ีซ้ือ  
         (n = 400) 

ประเภทของร้านทีซ้ื่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านขายยาส าหรับสัตวโ์ดยเฉพาะ 
ร้านขายยาทัว่ไป 
ร้านขายอาหารสัตว ์/ อุปกรณ์สตัวเ์ล้ียง 
โรงพยาบาลสัตว ์

276 
11 
108 
5 

69.00 
2.75 
27.00 
1.25 

รวม 400 100.00 
 

  จากตารางท่ี 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี
การซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั จากร้านขายยาส าหรับสัตวโ์ดยเฉพาะ จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.00 รองลงมา คือ ร้านขายอาหารสัตว์ / อุปกรณ์สัตวเ์ล้ียง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.00 ร้านขายยาทัว่ไป จ านวน 11.00 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และโรงพยาบาลสัตว ์จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั จากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน  
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
แสดงผลการวิจยัในรูปแบบของตาราง และใชก้ารบรรยายประกอบ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
มาหาขอ้สรุป ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ท าการอภิปรายผลเปรียบเทียบกบัแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และท าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน และ
อาชีพ เพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อใช้วดัระดบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของกลุ่มตวัอยา่ง 

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ความเช่ือ และดา้นความรู้สึก เพื่อใชว้ดัระดบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภค  
เพื่อใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ก าจดัเห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

การแปลผลคะแนนเฉล่ียของปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ผูว้ิจยัพิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ ์ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง มากท่ีสุดหรือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง มากหรือเห็นดว้ย 

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง ปานกลางหรือไม่แน่ใจ  
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง นอ้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง นอ้ยท่ีสุดหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
สรุปผลการวจัิย  

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของ
ผูบ้ริโภค คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจยัดา้นทศันคติ สามารถสรุปผลการวิจยัอยา่งละเอียดได ้ ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสุนขัท่ีเล้ียงของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของกิจการ รายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,001บาท มีจ านวน
สุนขัท่ีเล้ียง 1-2 ตวั  ตามล าดบั 

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในด้าน
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่      
  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีคุณภาพ รองลงมา คือ มีหลายประเภท
ใหเ้ลือกซ้ือ บรรจุภณัฑท์นัสมยั มีหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ และมีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกซ้ือ ตามล าดบั    
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 ปัจจยัดา้นราคาโดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
พบวา่ ดา้นท่ีใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงราคาอย่างชดัเจน มีหลายระดบัราคาให้เลือก มีราคาขายปลีกและขายส่ง และราคาต่อรองได ้ 
ตามล าดบั   

  ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง/ช่องทางจัดจ าหน่ายโดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการเดินทาง
และมองเห็นง่าย รองลงมา คือ วางสินคา้เป็นระเบียบและหยิบง่าย อยูใ่กลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน พื้นท่ี
จอดรถเพียงพอ สั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น สั่งผ่านอินเตอร์เน็ต และมีระบบช าระเงินผ่านบตัร
เครดิต ตามล าดบั  

  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีพนักงานให้ขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ มีการแถมสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น และมีบตัรสมาชิกเพื่อลดราคา ตามล าดบั  

3. ระดบัปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ และด้าน
ความรู้สึก พบว่า ปัจจยัทศันคติโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัในดา้นความรู้สึก มากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่   
  ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึกโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด คือ รู้สึกประทบัใจในการให้ค  าแนะน าของ
พนกังานในร้าน รองลงมา คือ ร้านท่ีซ้ือจะเป็นร้านแรกท่ีท่านนึกถึงเม่ือท่านตอ้งการผลิตภณัฑ ์รู้สึก
ประทบัใจในผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีซ้ือจากร้าน รู้สึกมีผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัให้เลือกหลาย
ยี่ห้อและมีหลายมาตรฐาน และมีผูค้นมาซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดจากร้านน้ีจ านวนมาก 
ตามล าดบั 

 ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เช่ือว่าสินคา้ท่ีซ้ือจาก
ร้านเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยั รองลงมา คือ เช่ือว่าผลิตภณัฑ์สามารถก าจดัเห็บหมดั
ไดผ้ลดี รู้ว่าร้านท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงดี เช่ือว่าพนักงานขายมีความรู้ในตวัสินคา้และสามารถ
ตอบขอ้สงสยัของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี เช่ือวา่ร้านท่ีซ้ือจะช่วยแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลงัจากการใช้
ผลิตภณัฑ ์และเช่ือวา่ผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บหมดัไดห้มดภายในคร้ังเดียว ตามล าดบั  
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4. ขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัประเภทสารเคมี  
เลือกแบบฉีดเขา้ตวัสุนขั ความถ่ีในการซ้ือ เดือนละ 1 คร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีซ้ือ ต ่ากว่า 500 บาท ผู ้
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ ตนเอง วนัท่ีซ้ือ คือ ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน ช่วงเวลาท่ีซ้ือ คือ  
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ คือ เพื่อป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจเกิดข้ึน ลกัษณะการ
เลือกซ้ือ คือ อาจซ้ือยีห่อ้อ่ืนท่ีน่าสนใจเพื่อทดลองใช ้ไดมี้การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซ้ือ   
การซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจะไม่ประจ าร้านใด และซ้ือจากร้านขายยาส าหรับสตัวโ์ดยเฉพาะ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จากผลการวิจยัสามารถน าทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบาย
และประกอบเหตุผล ไดด้งัน้ี 

1. จากผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ  อายุ ระดับสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสุนัขท่ีเล้ียงของผูต้อบ
แบบสอบถาม  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของกิจการ รายไดต่้อเดือน มากกว่า 25,001 
บาท และมีจ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 1-2 ตวั  ตามล าดบั 

 จากผลการวิจยั อธิบายไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเป็นเจา้ของกิจการกว่าจะ
เป็นเจา้ของกิจการได ้ตอ้งมีความรู้ ความสามารถพอควร รวมทั้งตอ้งมีการศึกษาเป็นพื้นฐาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั คือ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และคนไทยท่ีมีอาย ุ31-40 ปี ส่วนใหญ่จะ
แต่งงานแลว้ หรือมีสถานภาพสมรส อีกทั้งผูช้ายไทย กลา้คิด กลา้ท า กลา้ลงทุน กลา้ได ้กลา้เสีย 
กลา้เส่ียง ผูช้ายจึงเป็นเจา้ของกิจการ และมีอ านาจในการตดัสินใจ ในเร่ืองต่าง ๆ และจากการเป็น
เจา้ของกิจการท่ีตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว ดงันั้น จึงตอ้งมีรายไดท่ี้มากพอ เพื่อรองรับ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากผลการวิจยัจึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดม้ากกว่า 25,001บาท ในกรณี 
จ านวนสุนัขท่ีเล้ียง คือ 1-2 ตวั  จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า เล้ียงเพื่อเฝ้าบา้น เล้ียงเพื่อเป็น
เพื่อนกบับุคคลในบา้น เช่น แม่ท่ีอายุมาก ลูกสาว และเล้ียงเพื่อเฝ้าโรงงาน เป็นตน้ และผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัส่วนใหญ่เป็นสารเคมีท่ีมีอนัตราย หากใชไ้ม่ถูกตอ้งอาจเกิดอนัตรายแก่ผูใ้ชไ้ด ้จึง
นิยมให้ผูช้ายเป็นคนใชผ้ลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  ดงันั้น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั จึง
ตอ้งให้คนท่ีใช ้เป็นคนเลือกซ้ือ รวมทั้งตอ้งใชค้วามรู้ ประสบการณ์ และการเขา้ถึงข่าวสารต่าง ๆ 
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ด้วยเหตุดังกล่าว เจ้าของกิจการท่ีเป็นผูช้าย จึงเป็นผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจัดเห็บหมดั จากผล
การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ 

 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู ้บริโภค ตามแบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip  Kotler, 1997) ท่ีกล่าวสรุปไวว้า่ เหตุท่ีท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะเร่ิมจากส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการซ้ือ คือ กล่องด า หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม เช่น อายุ อาชีพ ครอบครัว 
รายได ้ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวิต เป็นตน้ พบวา่ หากผูซ้ื้อมีรายไดม้ากจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพ มีราคาแพงได้ และหากผูซ้ื้อมีอายุมาก มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภณัฑ์ การซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจะมีความมัน่ใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิด หลายแบบ เพื่อใชไ้ดก้บัหลาย
สถานการณ์ เช่น ก าจดัเห็บหมดับนตวัสุนัข ก าจดัเห็บหมดัท่ีพื้น ท่ีกรงสุนัข ก าจดัเห็บหมดัท่ีลูก
สุนัข ก าจดัเห็บหมดัท่ีสุนัขโต ซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัเพื่อบริจาควดั หรือบริจาคให้สถาน
สงเคราะห์สัตว ์เป็นตน้  

  สอดคล้องกับงานวิจัยของกัทลี ศรีมณฑล (2552) ท่ี ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขส าเร็จรูป จากร้านคา้ในตลาดนดัจตุจกัร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส และมีรายไดต่้อเดือน 20,000 - 30,000 บาท 

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในด้าน
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่      

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีคุณภาพ รองลงมา คือ มีหลายประเภท
ใหเ้ลือกซ้ือ บรรจุภณัฑท์นัสมยั มีหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ และมีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกซ้ือ ตามล าดบั    

  ปัจจยัดา้นราคาโดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก    
พบวา่ ดา้นท่ีใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 

     ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง/ช่องทางจัดจ าหน่ายโดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างให้ระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการเดินทาง
และมองเห็นง่าย รองลงมา คือ วางสินคา้เป็นระเบียบและหยบิง่าย อยูใ่กลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน มีพื้นท่ี
จอดรถเพียงพอ สั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น สั่งผ่านอินเตอร์เน็ต และมีระบบช าระเงินผ่านบตัร
เครดิต ตามล าดบั  
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  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีพนักงานให้ขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ มีการแถมสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น และมีบตัรสมาชิกเพื่อลดราคา ตามล าดบั  

 จากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย ฟิลิป คอตเลอร์ 
(Philip Kotler, 1997) ไดอ้ธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การท่ีฝ่ายบริหารทางการขาย
น ากลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มาใช้
กระตุน้การขายใหเ้กิดข้ึน 

  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย แลมป์ แฮร์ และ
แมคคาเนียล (2000) ได้อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว  
จดัท าข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตลาดเป้าหมาย และท าให้เกิดความ
พอใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย 

  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัญกร เชษฐภกัดีจิตร (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ิ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ
ผูบ้ริโภค  

 จากผลการวิจยัปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ด้านท่ีมีระดับความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
สินค้ามีคุณภาพ อธิบายได้ว่าเม่ือผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด เขาจะเน้นท่ี
ผลิตภณัฑต์อ้งใชแ้ลว้ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ และคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป จึงตอ้งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดย
ผลิตภณัฑ์นั้นตอ้งผ่านการรับรองหรือไดม้าตรฐาน เช่ือถือได ้ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน มี
รูปลักษณ์สวยงามน่าใช้ มีวิธีใช้แสดงอย่างชัดเจน ใช้สะดวก และไม่มีปัญหาภายหลังตามมา
หลงัจากการใช ้มีคุณภาพดีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทัว่ไป  

  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ท่ีกล่าวสรุปวา่  ผลิตภณัฑ ์หมายถึง
ตวัสินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึงรวมถึง
คุณภาพท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

  

จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นราคา พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัในราคาท่ี
เหมาะสม นัน่คือ หากผลิตภณัฑน์ั้นมีมาตรฐานสูง หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์น าเขา้จากต่างประเทศ หาก
มีราคาแพง ลูกคา้กย็อมรับได ้แต่หากผลิตภณัฑน์ั้นมีคุณภาพต ่าลงมา ราคาก็ควรจะถูกลงดว้ย จึงจะ
ดูเหมาะสมกนั 

  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย วิทวสั รุ่งเรืองผล 
(2545) กล่าวสรุปไวว้่า ราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ์จะเป็นองค์ประกอบท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณา
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ(2546: 53-55) ไดอ้ธิบายไวว้่า ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้ น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะ
ตดัสินใจซ้ือ  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของกัทลี ศรีมณฑล (2552)ได้ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขส าเร็จรูป จากร้านค้าในตลาดนัดจตุจักร 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคาโดยภาพรวม ม่ีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลใน
ระดบัมาก คือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ 

จากผลการวิจัยปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง/ช่องทางจัดจ าหน่าย  บว่า ด้านท่ีมีระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านคา้ท่ีสะดวกในการเดินทาง และมองเห็นง่าย เพราะเป็นการช่วยลด
ค่าใชจ่้าย และลดเวลาในการเดินทางไปซ้ือ อีกทั้งยงัไดผ้ลิตภณัฑใ์นเวลาท่ีตอ้งการใช ้ 

     สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง พิษณุ จงสถิตวฒันา (2548) ได้
อธิบายไวว้่า ถึงแมว้่าผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเราตอ้งการเสนอขายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม คงจะมี
ประโยชน์นอ้ยมาก ถา้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นเวลาท่ีเขาตอ้งการและในสถานท่ีท่ี
เขาจะหาซ้ือไดส้ะดวกท่ีสุด  

           สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐายินี เอ๊ียบทอง (2550)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสุนัขส าเร็จรูปในจังหวดัล าพูน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ช่องทางจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการซ้ือในระดบัมาก คือ สถานท่ีตั้งร้านคา้ไปมาสะดวก 

จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ มีพนกังานใหข้อ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑคุ์ม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่าย และอยากทราบ
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รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ต่ละตวัท่ีน่าสนใจท่ีตอ้งการใช ้หากมีพนกังานให้ขอ้มูลในรายละเอียด
ต่าง ๆ เพิ่มเติม  ก็จะช่วยให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดง่้ายและเร็วข้ึน เพราะผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั มี
หลายประเภท หลายชนิด หลายแบบ คนท่ีจะแนะน าลูกค้าได้ดีก็คือ คนขายสินค้า เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวบ์างชนิด ใบก ากบัยาหรือฉลากขา้งขวดจะบอกรายละเอียดต่าง ๆโดยใชภ้าษา
ท่ีสัตวแพทยเ์ขา้ใจ แต่คนทั่วไปเขา้ใจได้ไม่ชัดเจน ดังนั้ น ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการค าแนะน าจาก
พนกังานเพื่อเป็นขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ              

     สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง พิษณุ จงสถิตวฒันา (2548) ได้
อธิบายไวว้่า การส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ จะช่วยส่ือสารให้ลูกคา้เป้าหมายตระหนักถึงผลิตภณัฑ ์
หรือบริการท่ีตอ้งการเสนอขาย รับรู้ถึงคุณภาพดีเด่นของผลิตภณัฑ ์กระตุน้เร้าให้เกิดความสนใจ 
และชกัชวนใหซ้ื้อผลิตภณัฑใ์นท่ีสุด 

3. จากผลการวิจยัระดับปัจจยัทศันคติ พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติโดยภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่าง ให้ระดับความส าคญัในด้าน
ความรู้สึก มากท่ีสุด ให้ระดับความส าคญัในด้าน ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ อยู่ในอันดับ
รองลงมา  

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสังคมท่ี ศุภร  เสรีรัตน์ (2545) อธิบายไวว่้า
ทศันคติ คือ ความเช่ือ ความรู้สึก ความคิดเห็น ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์
และการพยายามใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงใด ๆ 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสังคม โดย มุม (Munn, 1971) ไดก้ล่าวไวว้่า
ทศันคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็น ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และ
ขอ้เสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภคัจิรา โกมล (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร  ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติโดยภาพรวม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ต่อการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 จากผลการวิจยัปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก พบว่า ดา้นท่ีให้ระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ รู้สึกประทบัใจในการใหค้  าแนะน าของพนกังานในร้าน รองลงมา คือ ร้านท่ีซ้ือจะเป็นร้าน
แรกท่ีท่านนึกถึงเม่ือท่านตอ้งการผลิตภณัฑ์ รู้สึกประทบัใจในผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัท่ีซ้ือจาก
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ร้าน รู้สึกมีผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัให้เลือกหลายยี่ห้อและมีหลายมาตรฐาน และมีผูค้นมาซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านน้ีจ านวนมาก ตามล าดบั 

 สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของผู ้บริโภค โดย ชิฟแมนและคานุก 
(Schiffman and Kanuk, 2004) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจจะมีอิทธิพลมาจากปัจจยัดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงคือทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือสถานท่ีจ าหน่าย หากผูบ้ริโภครู้สึก
ประทบัใจในการใหค้  าแนะน าของพนกังานในร้าน ประทบัใจในผลิตภณัฑ ์หรือมีความรู้สึกท่ีดีใน
ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย กจ็ะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเกิดง่ายข้ึน   

ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ พบว่า ดา้นท่ีใหร้ะดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ เช่ือว่าสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัย รองลงมา คือ เช่ือว่า
ผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บหมดัไดผ้ลดี รู้ว่าร้านท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงดี เช่ือว่าพนกังานขายมี
ความรู้ในตัวสินค้าและสามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้เป็นอย่างดี เช่ือว่าร้านท่ีซ้ือจะช่วย
แกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลงัจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ และเช่ือว่าผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บหมดัได้
หมดภายในคร้ังเดียว  ตามล าดบั  

 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดย ชิฟแมนและคานุก (Schiffman 
and Kanuk, 2004) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจ มีความเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูลก่อนการ
ซ้ือหากไม่มีประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น และกระบวนการตดัสินใจมีอิทธิพลมาจากปัจจยั
ดา้นจิตวิทยา ซ่ึงคือ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือสถานท่ีจ าหน่าย หากผูบ้ริโภคเช่ือว่า
สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยั รู้ว่าร้านท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงดี หรือมี
ความรู้ มีความเขา้ใจ มีความเช่ือท่ีดีดว้ย กจ็ะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือเกิดง่ายข้ึน   

4. จากผลการวิจยัขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ
หมดัประเภทสารเคมี เลือกแบบฉีดเขา้ตวัสุนขั ความถ่ีในการซ้ือ เดือนละ 1 คร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ี
ซ้ือ ต ่ากว่า 500 บาท ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ ตนเอง วนัท่ีซ้ือ คือ ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน  
ช่วงเวลาท่ีซ้ือ คือ ช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ คือ เพื่อป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจ
เกิดข้ึน ลกัษณะการเลือกซ้ือ คือ อาจซ้ือยี่ห้ออ่ืนท่ีน่าสนใจเพื่อทดลองใช้ ได้มีการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนซ้ือ การซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจะไม่ประจ าร้านใด และซ้ือจากร้านขาย
ยาส าหรับสัตวโ์ดยเฉพาะ   

 อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัประเภท
ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ารเคมี เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองแลว้ มีทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีใช้
ส าหรับสัตวโ์ดยเฉพาะ มีความปลอดภยัหากใชต้ามขนาดและวิธีใชท่ี้ระบุบนฉลาก ส่วนผลิตภณัฑ์
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ก าจดัเห็บหมดัประเภทสมุนไพร ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการข้ึนทะเบียน หรือยงัไม่ไดผ้่านการรับรอง 
ดงันั้น จึงพบวา่มีผลิตภณัฑป์ระเภทสมุนไพรจ าหน่ายอยูจ่  านวนไม่มาก และมีราคาแพงกว่าประเภท
สารเคมี   

 สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชิตพล ฉิมวารี (2551)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเวชภณัฑ์ยาสัตวข์องผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผู ้
เล้ียงสุกร ในจงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่ซ้ือยาสัตวเ์พื่อรักษาโรค เดือนละ 1 คร้ัง และใชย้าในกลุ่ม 
อะมอ็กซ่ีซิลลิน ซ่ึงจดัเป็นยาท่ีเป็นสารเคมี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั แบบฉีดเขา้ตวัสุนขั เน่ืองจาก
ชนิดฉีดสุนขัสามารถไดรั้บยาไดท้นัที โดยไดรั้บยาทั้งหมดตามปริมาณท่ีฉีด และมีความปลอดภยั
สูง เห็นผลชัดเจน ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง มีทะเบียนยาส าหรับสัตว์ ปลอดภัย
ส าหรับคนฉีด ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบการใชก้บัสุนขั 1 ตวั ใชง่้าย ราคาถูก
กวา่เม่ือเทียบกบัตอ้งน าสุนขัไปท่ีโรงพยาบาลสัตว ์ มีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา หลายมาตรฐาน เป็น
ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในกลุ่มผูเ้ล้ียงสุนขั 

 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวถึงการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค คือ การแสดงออกของผูบ้ริโภคโดยผ่านการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือก
ผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณการซ้ือ 
เป็นตน้ 

กลุ่มตวัอยา่ง  มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อคร้ังท่ีซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั ต ่ากวา่ 500 
บาท ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั คือ ตนเอง มีการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาก่อนซ้ือ  อธิบายไดว้่า เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เล้ียงสุนัข 1-2 ตวั และ
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั มีหลายแบบ หลายชนิด หลายราคา หลายขนาด ส าหรับชนิดฉีด  จะ
สามารถก าจดัเห็บ ข้ีเร้ือน และป้องกนัพยาธิหนอนหัวใจได ้โดยมีวิธีการดูแลท่ีสัตวแพทยแ์นะน า 
คือ ควรฉีดทุกเดือน ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เดือนละ 1 คร้ัง และผลิตภณัฑร์าคาไม่แพงมากนกั จึงมี
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท เจา้ของกิจการท่ีเล้ียงสุนขั  เม่ือจะก าจดัเห็บหมดัให้สุนขั ตอ้งเป็น
คนดูแลเอง เพราะหากเป็นคนท่ีไม่คุน้เคยอาจโดนสุนัขกดัได ้ ดงันั้นตนเองหรือคนท่ีเป็นเจา้ของ
สุนขั จึงเป็นคนตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งเป็นคนใชผ้ลิตภณัฑเ์องดว้ย  ส่วนการเปรียบเทียบราคา เป็น
กระบวนการในการตดัสินใจ ท่ีตอ้งมีการพิจารณาในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัราคา 
หากเป็นผลิตภณัฑน์ าเขา้ท่ีราคาแพง แต่มีคุณภาพดี ลูกคา้ท่ีมีรายไดม้ากก็อาจซ้ือได ้เพราะคนท่ีมี
รายไดม้ากชอบซ้ือท่ีตราสินคา้ หรือความคุม้ค่าในผลิตภณัฑ ์แต่คนท่ีรายไดป้านกลาง อาจเลือกซ้ือ
ชนิดราคาปานกลาง คุณภาพดี  แค่มีมาตรฐานดีน่าเช่ือถือ และเขา้เกณฑใ์นการพิจารณาซ้ือ 
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 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพาพร  องักุรวานิช (2553)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม จากการศึกษาพบว่า ผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่ซ้ือชุดนกัเรียน 
และมีการเปรียบเทียบราคา และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  จะไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน ในการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั
ช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมดัอยู่ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.วตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั เพื่อป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจเกิดข้ึน อธิบายไดว้า่ เจา้ของกิจการ จะมีเวลาไม่
แน่นอน เม่ือจะไปธุระหรือส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงเชา้ จึงแวะซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั ในเวลา 
9.00-12.00 น. และซ้ือเพื่อป้องกนัเห็บหมดั เพราะหากไม่ป้องกนัหรือก าจดัเห็บหมดัทุกเดือน จะ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาไดอี้กหลายเร่ือง เช่น สุนขัตอ้งเกาเพราะคนัท่ีมีเห็บหมดัอาศยัอยู ่และท าให้
เกิดแผลอกัเสบได ้ เม่ือสุนขัถูกเห็บกดัหรือดูดเลือดอาจจะท าให้สุนัขเป็นโรคพยาธิในเมด็เลือดได ้ 
ดงันั้นจึงตอ้งใชผ้ลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  ก าจดัเห็บหมดัใหห้มดไปจากตวัสุนขั  เพื่อป้องกนัโรค 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ี คอตเลอร์ (Kotler,1997) 
กล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิงกระตุน้ภายใน มากระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือ 
โดยส่ิงกระตุน้ภายใน หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการภายในของผูบ้ริโภค หรือเป็น
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนตามสญัชาตญาณ เช่น ความกลวั ความเจบ็ป่วย โดยกลวัวา่สุนขัท่ีเล้ียงจะป่วย
เป็นโรค กลวัว่าสุนขัจะถูกเห็บกดั กลวัว่าตนเองจะตอ้งจ่ายเงินมากข้ึนเพื่อเป็นค่ารักษาสุนขั กลวัว่า
สุนขัอาจตายไดเ้พราะถูกเห็บกดัจนเกิดเป็นโรคพยาธิในเมด็เลือด 

กลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกซ้ือ คือ จะไม่ประจ าร้านใด อธิบายไดว้่า การไม่ประจ าร้านใด  
ถือไดว้า่เป็นการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยประกอบการตดัสินใจในคร้ังต่อไป  

 สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ ชีวะกูลจิต (254 : 9) ได้กล่าวไวว้่า การ
แสวงหาขอ้มูล คือการท่ีผูบ้ริโภคเสาะหา และคดัเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่เพื่อใช้
ก าหนดทางเลือกประกอบการตดัสินใจ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านคา้ประเภทร้านขายยา
ส าหรับสัตว ์อธิบายไดว้่า ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัเป็นผลิตภณัฑอ์นัตรายท่ีตอ้งใชก้บัสัตวเ์ท่านั้น 
และร้านคา้ท่ีจะขายผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัได ้ ตอ้งขออนุญาตเปิดร้านขายยาส าหรับสัตว ์โดยตอ้ง
มีสัตวแพทยป์ระจ าร้าน หากร้านใดไม่ไดข้ออนุญาตจะไม่สามารถขายยาส าหรับสัตวไ์ด ้ดงันั้นเม่ือ
ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีมีคุณภาพ มีหลายแบบ หลายชนิดใหเ้ลือก และ
ปรึกษาเร่ืองการใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงตอ้งไปซ้ือท่ีร้านขายยาส าหรับสตัวโ์ดยเฉพาะ  
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 สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชิตพล ฉิมวารี (2551)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเวชภณัฑ์ยาสัตวข์องผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่าผู ้
เล้ียงสุกร ในจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่ซ้ือยาสัตวเ์พื่อรักษาโรค เดือนละ 1 คร้ัง ผ่านพนกังานขาย 
ซ่ึงพนกังานขายยาส าหรับสตัวส่์วนใหญ่จบสตัวแพทย ์และมีใบประกอบโรคศิลป์จึงสามารถขายยา
รักษาโรคส าหรับสัตวไ์ด ้

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั และ
จากผลการวิจยัปัจจยัทศันคติ พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในดา้นความรู้สึกมากท่ีสุด ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา  

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูข้ายสินคา้ตอ้งเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการ
พฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ เพื่อให้สินคา้นั้นสามารถเอ้ือประโยชน์หรือแกปั้ญหาให้แก่
ลูกคา้ได  ้ และท่ีส าคญั คือ การน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภาพดี หรือสูงกว่าความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค ในราคาท่ีเหมาะสม กลยทุธ์น้ี เรียกว่า MASS CUSTOMIZATION โดยเสนอสินคา้เพื่อลูกคา้
ในราคาท่ีเหมาะสม พร้อมกบัการบริการพิเศษท่ีตรงใจลูกคา้แต่ละบุคคล   

 2. ควรมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การใช้พนักงานขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการเพิ่มการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกับ
ประโยชน์ของสินคา้ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ยขอ้มูลจริงอย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ียงั
ควรมีการแถมสินคา้ ลดราคาสินคา้ และแจกผลิตภณัฑต์วัอยา่ง เป็นตน้ 

 3. ควรมีการจดัสถานท่ีจ าหน่ายให้สวยงาม สะดวกในการหยิบ มีป้ายบอกช่ือร้าน 
มองเห็นง่าย ลูกคา้สัง่ซ้ือไดห้ลายช่องทาง เช่น สัง่ซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

      4. ร้านคา้ควรจดัหาผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีดี มีคุณภาพ รวมทั้ง มีใหเ้ลือกหลาย
ยีห่อ้ มีหลายมาตรฐาน และมีหลายระดบัราคา เป็นตน้ 

 5. ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายควรมีบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั ดูน่าใช ้น่าซ้ือ   

 6. ควรหมัน่อบรมพนักงานขายให้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีขาย การ
น าเสนอขาย การใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม และฝึกทกัษะการขายให้เกิดความช านาญ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
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ความประทบัใจ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อร้านคา้และต่อพนกังานขาย จนท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกดี ๆ 
และมีการซ้ือซ ้า หรือ กลายเป็นเป็นลูกคา้ประจ าตลอดไป 

ดงันั้น หากร้านคา้ใดอยากเป็นร้านแรกท่ีลูกคา้นึกถึง มียอดขายท่ีมากข้ึนและต่อเน่ือง  
ควรพฒันาและปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าท าวิจยัคร้ังต่อไป  คือ 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั เช่น ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัท่ีตอ้ง
มีมาตรฐานท่ีดี เช่น ผลิตภณัฑจ์ าเป็นตอ้งผา่นการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือไม่  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

 2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดั
นครปฐม ควรมีการเพิ่มพื้นท่ีในการวิจยัไปในเขตจงัหวดัอ่ืน เช่น กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี 
ชลบุรี เป็นตน้ เพื่อจะไดท้ราบถึงว่าหากปัจจยัดา้นประชากรแตกต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั  เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัหรือไม่  

 3. ผูว้ิจยัควรเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง เพื่อจะไดช้ี้แจงบางค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
อาจเขา้ใจไม่ชดัเจน เช่น ค าถามค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อคร้ังท่ีท่านซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั มี
ผูบ้ริโภคหลายคนท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเขา้ใจว่าเป็นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านคา้ โดย
จะรวมยอดเงินในการซ้ืออาหารสุนขั และยอดซ้ืออยา่งอ่ืนเขา้ไปดว้ย  ซ่ึงอาจท าใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ี
คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได ้
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคในเขต 

อ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัของวิชาวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถาม และการ
น าเสนอผลการวจิยัเป็นการน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
ส่วนท่ี 3   ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 

  
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดีในการตอบแบบสอบถามตามความ

เป็นจริงอยา่งครบถว้น และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง (  ) หนา้ตวัเลือก ท่ีตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ 

(   ) ชาย      (   ) หญิง 
2. อาย ุ
 (   ) ต ่ากวา่ 20 ปี              (   ) 21 – 30 ปี 
 (   ) 31 – 40 ปี     (   ) 41– 50 ปี  

(   ) 51 – 60 ปี      (   ) 61 ปีข้ึนไป 
3. สถานสภาพสมรส 

(   ) โสด      (   ) สมรส  
(   ) หยา่ร้าง / หมา้ย     

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
(   ) มธัยมศึกษา     (   ) ปวช./ปวส.หรืออนุปริญญา 
(   ) ปริญญาตรี     (   ) ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  (   ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท                            (   ) 5,001 – 10,000 บาท 
  (   ) 10,001 – 15,000 บาท     (   ) 15,001 – 20,000 บาท 
  (   ) 20,001 - 25,000 บาท    (   ) มากกวา่ 25,001 บาท  
6. อาชีพ 

(   ) นกัเรียน / นกัศึกษา    (   ) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 (   ) พนกังานบริษทัเอกชน    (   ) เจา้ของกิจการ / นกัธุรกิจ 
 (   ) อาชีพอิสระ     (   ) เกษตรกร / ท าสวน / ท าไร่     
7. จ านวนสุนขัท่ีท่านเล้ียง 
  (   ) 1 – 2 ตวั                             (   ) 3 – 5 ตวั                          
  (   ) 6 – 10 ตวั                             (   ) 11 – 20 ตวั                          
  (   ) 21 – 30 ตวั                            (   ) มากกวา่ 30 ตวั                          
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด
ของผู้บริโภคทีเ่ลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ก าจัดเห็บหมดัในเขต อ าเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

  

ระดบัความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์           

1. มีหลายประเภทใหเ้ลือกซ้ือ 
2. มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกซ้ือ             

3. มีหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ             
4  มีบรรจุภณัฑท์นัสมยั           

5. สินคา้มีคุณภาพ           

ดา้นราคา           

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
2. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก            

3. มีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน           

4. มีราคาขายปลีก และราคาขายส่ง           

5. ราคาต่อรองได ้           
 

ดา้นสถานท่ีตั้ง/ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

          

1.  สะดวกต่อการเดินทางและมองเห็นง่าย 

2.  อยูใ่กลบ้า้น / ใกลท่ี้ท างาน           

3.  มีระบบช าระเงินผา่นบตัรเครดิต           

4.  มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ           

5.  สั่งซ้ือไดห้ลายช่องทาง 
     เช่น สั่งผา่นอินเตอร์เน็ต  

          

 
6.  วางสินคา้เป็นระเบียบ หยบิง่าย  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด           
 

1.  มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ 
ต่าง ๆ เช่น สมุดหนา้เหลือง อินเตอร์เน็ต    

 

2. มีบตัรสมาชิกเพื่อลดราคาและรับสิทธิพิเศษ 
          

3. มีการแถมสินคา้ใหก้บัลูกคา้           

4. มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น            

5. มีพนกังานใหข้อ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ           

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคที่
เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ก าจัดเห็บหมดัในเขต อ าเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ระดบัความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ            

1. เช่ือวา่พนกังานขายมีความรู้ในตวั 
     สินคา้และสามารถตอบขอ้สงสัย 
    ไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. เช่ือวา่ผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บหมดั 
    ไดห้มดภายในคร้ังเดียว 

          

3. เช่ือวา่ผลิตภณัฑส์ามารถก าจดัเห็บ  
    หมดัไดผ้ลดี 

          

4. รู้วา่ร้านท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียง           
5. เช่ือวา่สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านเป็นสินคา้ท่ีมี 
    คุณภาพดีและปลอดภยั 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ระดบัความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. เช่ือวา่ร้านท่ีท่านซ้ือจะช่วยแกปั้ญหาท่ี 
    อาจเกิดข้ึนไดห้ลงัจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

          

ดา้นความรู้สึก            

1.  รู้สึกวา่มีผลิตภณัฑห์ลายยีห่อ้ 
     และมีหลายมาตรฐาน 

2. รู้สึกประทบัใจในการใหค้  าแนะน า 
    ของพนกังานในร้าน 

          

 

3. รู้สึกประทบัใจในผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือจากร้าน 
          

 
4. ร้านท่ีซ้ือจะเป็นร้านแรกท่ีท่านนึกถึง 
 

          

5.  มีผูค้นมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจาก 
     ร้านน้ีจ านวนมาก 

          

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกับการเลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผู้บริโภคที่เลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดใน
เขตอ าเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   (  )   หนา้ตวัเลือก ท่ีตรงตามความเป็นจริง 
1. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัประเภทใดมากท่ีสุด 
 (   ) ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ารเคมี    (   ) ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 
2. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัแบบใดเป็นประจ า  
 (  ) แชมพกู าจดัเห็บหมดั      (  ) สเปรย ์ 
 (  ) ยาหยดหลงั          (  ) ฉีดเขา้ตวัสุนขั 
 (  ) แบบกินชนิดเมด็     (  ) ผสมน ้าอาบราดตวั 
 (  ) แบบกินชนิดผสมในอาหาร   (  ) ปลอกคอป้องกนั   
 (  ) แป้งก าจดัเห็บหมดั               
3. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
 (   ) เดือนละ  1  คร้ัง     (   ) เดือนละ  2  คร้ัง  
 (   ) เดือนละ  3  คร้ัง    (   ) 2-3 เดือนจึงจะซ้ือ  1 คร้ัง 
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4. ค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อคร้ังท่ีท่านซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
  (   ) ต ่ากวา่ 500 บาท         (   ) 501 – 1,000 บาท 
 (   ) 1,001 – 1,500 บาท                       (   ) มากกวา่ 1,500 บาท 
5. ใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของท่าน  
 (  ) ตนเอง    (  )  ครอบครัว / ญาติ  
 (  ) เพื่อน      (  )  พนกังานขาย 
6. โดยปกติ ท่านมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัในวนัใด 
  (   ) วนัจนัทร์ – วนัศุกร์        (   ) วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์     
 (   ) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์       (   ) ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 
7. จากขอ้ 6 ท่านมาซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัในช่วงเวลาใด 
  (   ) 9.00 – 12.00 น.          (   ) 12.01 – 15.00 น.                                                                                                              
 (   ) 15.01 – 18.00 น.          (   ) 18.01 – 21.00 น.      
8. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
  (   ) ป้องกนัเห็บหมดัท่ีอาจเกิดข้ึน)   (   ) น าไปก าจดัเห็บหมดัทนัที  
9. ลกัษณะการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของท่าน   
  (   ) ซ้ือเฉพาะยีห่อ้ประจ าท่ีเคยใช ้   (   ) อาจซ้ือยีห่อ้อ่ืนท่ีน่าสนใจเพื่อทดลองใช ้  
10. ท่านไดมี้การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั ก่อนซ้ือหรือไม่ 
  (   ) เปรียบเทียบ        (   ) ไม่ไดเ้ปรียบเทียบ 
11. ท่านซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านใดร้านหน่ึงหรือไม่ 
  (   ) มีร้านประจ า     (   ) ไม่ประจ าร้านใด  
12. ท่านซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัจากร้านคา้ประเภทใดมากท่ีสุด 
  (   ) ร้านขายยาส าหรับสัตวโ์ดยเฉพาะ   (   ) ร้านขายยาทัว่ไป 
 (   ) ร้านขายอาหารสัตว/์อุปกรณ์สัตวเ์ล้ียง  (   ) โรงพยาบาลสัตว ์
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คุณภาพด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale           Scale             Corrected 
               Mean           Variance        Item-            Alpha 
              if Item          if Item           Total             if Item 
              Deleted         Deleted         Correlation     Deleted 
 
B1            71.7900       163.3944        .5356           .9311 
B2            71.8500       163.9774        .5373           .9311 
B3            71.8100       159.8936        .6179           .9297 
B4            71.8000       161.7444        .5604           .9307 
B5            71.4400       164.6179        .5729           .9308 
B6            71.7600       161.7668        .6516           .9295 
B7            71.8500       162.3734        .5610           .9307 
B8            71.8600       159.7197        .6226           .9297 
B9            71.8800       157.8402        .6856           .9285 
B10           72.2500       154.7744        .6776           .9286 
B11           71.5500       161.4311        .6521           .9294 
B12           71.8000       162.0451        .5035           .9317 
B13           72.4300       159.3836        .4887           .9327 
B14           71.9400       158.9137        .6448           .9293 
B15           72.3300       155.5299        .6637           .9289 
B16           71.7800       160.7936        .6288           .9296 
B17           72.2800       157.2547        .6620           .9289 
B18           72.6300       154.0983        .7066           .9280 
B19           72.4500       152.8296        .7250           .9276 
B20           71.8800       158.9229        .6379           .9294 
B21           72.8400       154.6410        .5898           .9310 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    400.0                    N of Items = 21 
 
Alpha =    .9330 
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  ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดั 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
  
               Scale           Scale            Corrected 
               Mean           Variance       Item-             Alpha 
               if Item         if Item          Total              if Item 
               Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
 
C1            38.9400        30.5728        .6504           .9010 
C2            39.2900        28.6174        .6821           .9015 
C3            38.8700        30.9705        .6342           .9018 
C4            38.9100        31.6410        .6639           .9003 
C5            38.7200        31.3199        .7089           .8981 
C6            38.8500        31.3058        .6414           .9013 
C7            38.9200        32.3946        .5300           .9068 
C8            38.7800        31.0693        .7225           .8973 
C9            38.8600        31.7197        .7263           .8980 
C10           38.7900        30.8230        .7158           .8974 
C11           38.9700        32.1094        .6136           .9027 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    400.0                    N of Items = 11 
 
Alpha =    .9088 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale         Scale            Corrected 
               Mean         Variance       Item-               Alpha 
               if Item        if Item         Total                if Item 
               Deleted      Deleted        Correlation        Deleted 
 
B1           114.5800       314.6101        .5222           .9501 
B2           114.6400       315.6595        .5135           .9501 
B3           114.6000       310.4762        .5834           .9496 
B4           114.5900       311.9618        .5608           .9498 
B5           114.2300       315.2252        .6005           .9496 
B6           114.5500       311.6065        .6640           .9491 
B7           114.6400       312.8926        .5588           .9498 
B8           114.6500       308.9599        .6288           .9492 
B9           114.6700       305.3645        .7218           .9484 
B10          115.0400       301.6926        .6943           .9486 
B11          114.3400       311.1022        .6659           .9490 
B12          114.5900       312.8641        .4905           .9504 
B13          115.2200       309.6056        .4701           .9511 
B14          114.7300       307.7465        .6537           .9490 
B15          115.1200       304.9480        .6213           .9494 
B16          114.5700       311.1430        .6108           .9494 
B17          115.0700       306.4713        .6405           .9491 
B18          115.4200       302.6202        .6728           .9489 
B19          115.2400       300.1327        .7107           .9485 
B20          114.6700       306.6076        .6829           .9487 
B21          115.6300       303.7926        .5542           .9505 
C1           114.5500       310.9048        .6253           .9493 
C2           114.9000       304.4311        .6761           .9488 
C3           114.4800       313.0522        .5753           .9497 
C4           114.5200       316.2603        .5415           .9500 
C5           114.3300       316.1916        .5446           .9500 
C6           114.4600       312.8906        .6216           .9494 
C7           114.5300       314.6156        .5798           .9497 
C8           114.3900       313.9428        .6209           .9494 
C9           114.4700       314.3750        .6817           .9492 
C10          114.4000       313.6441        .6021           .9495 
C11          114.5800       315.7730        .5730           .9498 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    400.0                    N of Items = 32 
 
Alpha =    .9510 
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