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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคา

ของชองทางออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน ประชากรที่ใชในการศกึษา 

คือ ผูที่มีประสบการณซื้ออาหารสัตวผานทางออนไลน โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และใชวิธี

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบสอบถามออนไลน เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบวา ความไววางใจ และการรับรูคณุคาของชองทางออนไลนดานความสะดวก 

สบายมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่สวน

ประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการใหบริการแบบเจาะจง ดานการรักษาความเปนสวนตัว การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน  

ในดานการใหบริการ ดานอารมณ ดานการเงิน ดานการบูรณาการตราสินคา ไมสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 
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ABSTRACT   

 

 The objectives of this research was to study marketing mix, trust and 

perceived value of online channel affecting online purchase decisions on pet food. 

The population used in the study consisted of people who had an experience of 

purchasing pet food through an online channel. A total of 132 samples were selected 

by using a purposive sampling method.  An online questionnaire was used as a tool 

for data collection. The statistics utilized in the data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and multiple regression analysis. 

 The research results found that the trust and perceived value of online 

channel in dimensions of convenience affected online purchase decisions on pet 

food with a statistical significance level of 0.05. While the marketing mix in dimensions 

of product, price, distribution channel, marketing promotion, personalization, and 

privacy protection, as well as perceived value of online channel in aspects of service 

performance, emotion, financial and brand integration did not affect online purchase 

decisions on pet food. 

 

Keywords: Marketing Mix, Trust, Perceived Value of Online Channel, Purchase Decisions, 

Pet Food 
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ภาพที่ 3.1: หนาจอแสดงการโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.9.4 ในการกําหนดขนาด  21   

ของกลุมตัวอยาง 

ภาพที่ 3.2: การแจกแบบสอบถาม   25 

ภาพที่ 4.1: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจ      45                              

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง 
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บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปในชวงที่เกิดการแพรระบาดของโควิด-19 หรือ

หลายคนเรียกวา ความปกติใหม  (New Normal) ซึ่งหลายหนวยงานไดใชนโยบาย Work from 

Home หรือ การทํางานที่บาน เพื่อลดการพบปะกับผูคนภายนอก และเพ่ือนรวมงาน การแยกกักตัว 

14 วัน เมื่อไดสัมผัสใกลชิดกับผูปวยหรือหลังจากการไดรับเชื้อและรักษาหายแลว รวมถึงการท่ีตอง 

อยูบานมากขึ้นกวาชวงที่จะเกิดการแพรระบาดเนื่องจากสถานท่ีที่เปดใหบริการนั้นลดลงเปนอยาง

มาก และไมกลาที่จะออกภายนอกที่พัก จากปญหาท่ีเกิดขึ้น ทําใหผูคนไดอยูบานและที่พักอาศยัมาก

ขึ้น ผลกระทบหนึ่งจากการท่ีตองเก็บตัวอยูกับบานไดแกเรื่องความเหงาที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวมนุษยซึง่

เปนสัตวสังคมตองอาศัยการเจอหนาและเขาสังคมในการใชชีวิตใหมีคุณคาและความหมายมากขึ้นเมื่อ

โควิดเกิดขึ้นโอกาสในการเกิดความเหงาและความโดดเดี่ยวเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งการมีสัตวเลี้ยงจะคลาย

ความเหงาใหกับมนุษยไดเปนอยางดี (Bright TV, 2564) ซึ่งการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําให

เปนยุคทองของการคาออนไลนอยางแทจรงิ เนื่องจากคนสวนใหญหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบาน

เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค (วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล, 2564)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทําให

ผูคนตองเปลี่ยนตนเองสูอนาคตที่ตองเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงในความสัมพันธที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยเลอืก

ซื้ออาหารผานหนารานก็เปลี่ยนมาใชการซื้อขายออนไลนโดยที่ตองคํานึงถึงสัตวเลี้ยงของตนเอง 

การเลี้ยงสัตวในปจจุบันไดเปลี่ยนไปจากอดีต ผูคนทีเปลี่ยนจากการเลี้ยงสัตวเลี้ยงแบบ  Pet 

Owner และ Pet Lover แตเปนการเลี้ยงสัตวแบบ Pet Parent หรือคือสัตวเลี้ยงจะเปนหนึ่งใน

สมาชิกครอบครัว ที่จะดูแลและผูกพันไปตลอดชีวิตของกันและกันจึงทําใหการใหสินคาแกสัตวเลี้ยงที่

เปนสวนหนึ่งในครอบครัวนั้นจะตองมีคุณภาพไมวาจะเปน อุปกรณ ที่พัก และสิ่งของบริโภคซึ่งแมจะ

มีวิกฤตโควิด-19 แตเทรนดหรือรูปแบบการเลี้ยงสุนัขยังเพ่ิมมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญและเพ่ิมมากขึ้น

ทุกครั้งที่มีวิกฤตตาง ๆ  เนื่องจากคนสวนใหญไดรับผลกระทบจากการล็อคดาวน การท่ีตองอาศัย

ภายในบานคนเดียว ครอบครัวเดียว และ Work From Home (WFH) จึงมีเวลาอยูบานเพิ่มมากขึ้น 

ไดดูแลบาน จัดสวน ทําอาหารดวยตนเอง เห็นสิ่งตาง ๆ ในบานมากกวาเดิม ดูแลสัตวเลี้ยง หรือมี

เวลาหาสัตวเลี้ยงมาดูแลเปนเพ่ือน ซึ่งเทรนดนี้จะสงผลตอเนื่องไปถึงป 2564 และปตอไปโดยแนวโนม

การเลี้ยงสุนัขพันธุเล็กก็ยังคงไดรับความนิยมมากที่สุดเชนเดิม (ณัฐ จรัญวัฒนากิจ, 2563) การระบาด

ของโควิด-19 ในทั่วโลก ทําใหประชาชนนั้นไดใชชีวิตและทํางานอยูที่บาน ทําใหสัตวเลี้ยงอาทิเชน 

สุนัขและแมวกลายเปนหนึ่งในตัวเลือกของการคลายความเหงาซึ่งการเลี้ยงสัตวเลี้ยงสงผลใหธุรกิจ

เก่ียวกับสัตวเลี้ยงมีการขยายเติบโตเพ่ิมข้ึนมากกวาแตเดิมซึ่งก็เติบโตขึ้นอยูแลว (สรวิศ ธานีโต, 2564) 
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ไมวาเศรษฐกิจจะตกต่ํามากหรือนอยเพียงใดธุรกิจจําพวกธุรกิจสัตวเลี้ยงนั้นกลับไมไดรับผลกระทบแต

อยางใด แตกลับกันธุรกิจสัตวเลี้ยงนั้นมีอัตราการเติบโตนั้นเติบโตเฉลี่ยตอปเปนรอยละ 10 ตอเนื่อง

เปนเวลากวา 10 ป โดยเนื่องจากพฤติกรรมของคนรุนใหมที่อยากใหสัตวเลี้ยงของตนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีมากขึ้นกวาที่เคยมีในครั้งอดีตที่มีภาพการใหอาหารแลวออกไปทํางานแตเปนการใหสัตวเลี้ยงไดใช

ชีวิตที่คลายคลึงกับตัวเอง ไมวาพาไปนั่งเลนตามรานอาหารสัตวเลี้ยง รานกาแฟสัตวเลี้ยง เครื่อง

สุขภัณฑที่มีการทําความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ ไปออกกําลังกายที่สระวายน้ําหรือทําสปาที่

เหมาะสมกับสัตวเลี้ยง แตงตัวดวยเสื้อผาและเครื่องประดับ หากเม่ือสัตวเลี้ยงจะเสียชีวิตก็จะทํามีพิธี

การฌาปนกิจเหมือนกับบุคคลทั่วไป สงผลใหธุรกิจสัตวเลี้ยงมีโอกาสท่ีจะตอยอดไดอีกไกล และมี

อนาคตสดใส (SME in Focus ธนาคารกรุงเทพ, 2564) และประกอบกับการสั่งสินคาออนไลนใน

ปจจุบันซึ่งจะมีองคประกอบเก้ือหนุนที่ชวยใหการซื้อสินคาที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น เชน การ

จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น มีผูใหบริการขนสงสินคา อาหาร อุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใชของสัตวเลี้ยงนั้นมีใหเลือกหลากหลาย ผูคาในตลาดออนไลนมีเปนจํานวนมากทําให

เกิดการแขงขัน ดานคณุภาพและราคาทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินคาออนไลน

หรือบริการจากผูขายที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแตราคายอมเยากวา มีคุณภาพที่ดีกวา ถูกใจหรือ

ประทับใจมากกวา และเขาถึงผูบริโภคในยุคนี้ไดอยางตรงจุดและโดนใจ (วีรศกัดิ์ หวังศภุกิจโกศล, 

2564) การเลี้ยงสัตวนั้นไมเหมือนเดิมที่ผูคนนั้นจะมีความคุนเคยกับอาหารในภาพจําตาง ๆ ที่ถูก

ปลูกฝงมาอยางยาวนานจากสื่อตาง ๆ เชน การตูน ภาพยนตร ภาพวาด หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่ทําให

นึกถึงสัตวเลี้ยง ยกตัวอยางเชน การเห็นภาพกระดูกก็จะนึกถึงอาหารสุนัข การเห็นภาพปลาทูก็จะนึก

ถึงอาหารของแมว การใหนมวัวแกลูกสุนัขและลูกแมว ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับโภชนาการ

ของสัตว ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาไดกับสัตวเลี้ยงท่ีไดรับการดูแลจากผูเลี้ยง จึงตองศึกษาโภชนาการ

ของสัตวเลี้ยงเพ่ือที่จะใหอาหารและยาอยางถูกวิธี เพ่ือสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวของสัตวเลี้ยงซึ่ง

การจะเลือกซื้อสินคาตองมีปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ ความจําเปนในการซื้อ 

ราคาสินคา ความไววางใจในสินคานั้น ๆ คุณภาพของสินคา และความสะดวกสบาย  

โดยนอกจากนี้การขายสินคาในปจจุบันยังตองมีการปรับตัวใหทันกระแสนิยม และทัน

สถานการณ เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหทางพอคา-แมคาออนไลนควรใหความสนใจและความใสใจ

เปนพิเศษ เนื่องจากผูซื้อสินคาออนไลนสวนใหญมีการเปดรับขาวสารตาง ๆ ผานชองทางอินเทอรเน็ต

เปนหลัก ซึ่งขาวสารและขอมูลตาง ๆ ที่ไดเผยแพรผานชองทางออนไลนจะมีความรวดเร็วฉับไว และ

ทําใหเกิดเปนกระแสขึ้นไดในชวงระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การติดตามขอมูลขาวสารและการปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เชน ปรับตัวให ทันกระแส ทันแฟชั่น 

ทันคูแขง ทันตลาด ทันกลไกธุรกิจ การใหคําแนะนํา ปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอใหสินคามีความ

หลากหลาย การสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อที่ไดรับขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่ง
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ที่จะทําใหไดเปรียบคูแขงขันในตลาดและที่สําคัญมากที่สุดและยังตองใหความใสใจมากเปนพิเศษ คือ 

การสรางความนาเชื่อถือใหเกิดแกรานคา ซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสในการขายสินคาไดมากขึ้น โดยประเทศ

ไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดสงออกเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และ

ลาตินอเมริกา ซึ่งตลาดอาหารสัตวเลี้ยงและสิ่งของเครื่องใชที่เก่ียวเนื่องกับสัตวเลี้ยงของทั้งสองภูมิภาค

นี้มีอัตราการขยายตัวอยูในเกณฑสูง ผูประกอบการในธุรกิจนี้เริ่มใหความสําคัญกับการทํากิจกรรม

การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น และเมื่อจํานวนผูเลี้ยงสัตวในประเทศมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเจาของสัตวเลี้ยงนั้นใหความสําคัญกับการเลี้ยงสัตวดวยการหาอาหารสัตวที่

คุณภาพดีมากขึ้น อุปกรณเครื่องใชของสัตวเลี้ยงที่มีคุณภาพดีมากขึ้น นั้นทําใหผูท่ีทําธุรกิจที่เก่ียวของ

ควรจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อ ความไววางใจ และการรับรูคุณคาของอินเทอรเน็ตให

มากขึ้น  

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคา

ของชองทางออนไลนของการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน เพื่อใหการทําธุรกิจของตนเองและ

ฝายที่เก่ียวของกับธุรกิจสัตวเลี้ยงใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด ใน

การสรางกระบวนการการตัดสินใจซื้อทั้งในดานการแสดงผลของการใหบริการทางการขายอาหาร

ใหกับสัตวเลี้ยงและสินคาของสัตวเลี้ยงทางออนไลน โดยในกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้นมีความ

นาเชื่อถือและไววางใจ ทําใหผูซื้อไดสัมผัสถึงประโยชนและคุณคาของการใชชองทางออนไลนเพ่ือใช

บริการการซื้อสินคาและผลิตภัณฑของสัตวเลี้ยง  ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดอาหารสัตว

เลี้ยงออนไลนตอไปเพ่ือความมั่นคงและประสบความสําเร็จของธุรกิจ 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ  

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของประสมของการตลาดที่มตีอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไววางใจที่มตีอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรูของชองทางออนไลนที่มีตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลน 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมขีอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่เคยมีประสบการณการซื้อ

อาหารสัตวผานชองทางออนไลน   
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1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

วิจัยนี้ศกึษา ตัวแปรสวนประสมการตลาด ความไววางใจ การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนและการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน เทานั้น ดังนั้นตัวแปรอ่ืนถือวานอกเหนือขอบเขตการวิจัย 

1.3.3 ขอบเขตดานพื้นที่ 

ผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อสั่งอาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนภายในประเทศไทย 

1.3.4 ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเริ่มตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2565 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายทีเ่ก่ียวของดังนี้คือ 

1.4.1 ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคา

ของชองทางออนไลนของการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน เพ่ือนําไปใช ในการดําเนินงานที่

เก่ียวกับการซื้อขายผานทางออนไลน 

1.4.2 ทราบถึงอิทธิพลของสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาของ

ชองทางออนไลนของการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน เพ่ือนําไปใชในการตอยอด พัฒนา หรือ

การสรางแนวคิดใหมทางวิชาการที่เก่ียวกับธุรกิจสัตวผานทางออนไลน 

1.4.3 การนําไปใชเชิงนโยบายและการวางแผนในการจัดจําหนายสินคาอาหารสัตวผานทาง

ออนไลน 

1.4.4 การไดคําถามเปนแนวทางเพ่ือที่จะไดสอบถามลูกคาวามีความตองการแบบไหน

ปรับปรุงการใหบริการในดานตาง ๆ หรือตามที่ลูกคาแนะนํา 

  

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ  

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจตาง ๆ เพ่ือที่จะ

นํามาใชวิเคราะห เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายทางการตลาด โดยเครื่องมือทางการตลาดนี้

เรียกวา 6Ps ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริม

การตลาด ดานการใหบริการแบบเจาะจง และ ดานการรักษาความเปนสวนตัว (อณัฐพล ขังเขตต, 

2553)  

ความไววางใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะเสี่ยงกับบุคคลอ่ืน โดยข้ึนอยูกับความเชื่อ

ที่วาอีกฝายมีความสามารถเปดเผย และเชื่อถือได (Mishra, 1996) 
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การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน หมายถึง ผูบริโภคจะมีการใชงานเทคโนโลยี ผูบริโภค

สัมผัสไดถึงคุณคาที่ไดรับและประโยชนในการใชงานซึ่งเปนระดับที่ทําใหผูบริโภคเชื่อวาประโยชนของ 

เทคโนโลยีจะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับงานของผูบริโภค 

คุณคาดานการบริการ หมายถึง การกระทําใด ๆ เพ่ือที่จะตอบสนองตอใหกับการบริการ การ

จัดสงสินคาแกผูบริโภค เปนคุณลักษณะการบริการที่เฉพาะเจาะจง เปนสิ่งสําคัญสําหรับการสงมอบ

คุณคาที่เหนือกวาคูแขงแกผูบริโภค (Barrutia & Gilsanz, 2013) คุณคาดานการบริการยัง

หมายความถึง การที่เว็บไชตท่ีใหบริการซื้อขายออนไลนนั้นจะนําเสนอสินคา และบริการตรงตาม

ความตองการ โดยจะมีการใหบริการอยางมีคุณภาพ และการใหบริการของเว็บไชตที่ใหบริการ

รวมกลุมซื้อออนไลนครอบคลุมความตองการที่จะชื้อสินคาและบริการของผูบริโภค 

คุณคาดานอารมณ หมายถึง ประโยชนทางอารมณ ความรูสึกสวนตัวของผูบริโภคท่ีไมไดมี

ความเก่ียวของกับประโยชนพ้ืนฐาน เปนอารมณที่เกิดจากการบริโภค อาจมีการตอบสนองอารมณที่

เกิดขึ้นระหวางผูบริโภคดวยกันโดยการซื้อขายหรือแบงปนประสบการณการบริโภค (Carlson, et al., 

2015) คุณคาดานอารมณยังหมายรวมถึงความรูสึกถึงการมีความสุข การที่มีความตื่นเตนและความ 

รูสึกที่ดี เมื่อใชงานเว็บไชตที่ใหบริการซื้อขายออนไลน และการมีความรูสึกถึงสิ่งกระตุนเมื่อใชงาน 

เว็บไชตที่ใหบริการซื้อขายออนไลน 

คุณคาดานการเงิน หมายถึง การรับรูของผูบริโภคที่มีตอนโยบายการกําหนดราคา บริการใน

แงของระดับราคาที่ใหบริการ โดยมีการรับรูถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของราคา (O'Cass, 

& Ngo, 2011) 

คุณคาดานการบูรณาการตราสินคา หมายถึง การออกแบบชองทางออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

มีการรวมภาพลักษณและขอมูลที่สนับสนุนตราสินคาที่สอดคลองกันกับองคกร รวมทั้งขอความ

ทางการตลาด การแสดงการกําหนดราคาสินคาใหสอดคลอง และ การใหบริการลูกคาผานชองทาง

ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ (Banerjee, 2014) 

คุณคาดานความสะดวกสบาย หมายถึง การที่ผูบริโภคจะใชชองทางออนไลนถาพวกเขารับรู

ประโยชนของชองทางออนไลน เชน ความสะดวกสบาย ความงาย มากกวาการใชชองการซื้อขายทาง

ปกติที่มีอยู (Kushwaha & Shankar, 2013) 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer Decision-Making Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, 

ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช, 2541) 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด 

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงันี้ 

 2.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจสัตวเลี้ยง 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดออนไลน   

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความไววางใจ 

          2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2.7 สมมติฐานวิจัย 

 2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจสัตวเลี้ยง  

 ในปจจุบันการดําเนินชีวิตของผูท่ีเลี้ยงสัตวเลี้ยงเปลี่ยนไป จากการที่เลี้ยงสัตวไวในบาน 

เพ่ือเอาไวคลายเหงา ก็ไดกลายเปนเพ่ือน และเลี้ยงเหมือนกับคนในครอบครัว ดวยการดําเนินชีวิตที่

เปลี่ยนไปนั้นจึงทําใหผูท่ีเลี้ยงสัตวเลี้ยงยอมที่จะเสียคาใชจายที่เพ่ิมมากข้ึนไปกับการเลี้ยงสัตวเลี้ยง 

ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมความเปน Pet Parents ที่เริ่มเกิดข้ึนในชวงป ค.ศ. 2000 ซึ่ง

การมีพฤติกรรมในลักษณะของ Pet Parents นั้น คือที่ดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยงอยางดีเสมือนหนึ่งเปน

สมาชิกในครอบครัว โดยพฤติกรรมความเปน Pet Parents จากการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริการะบุ

ไววา สัตวเลี้ยงในมุมมองของเจาของนั้นถูกกําหนดบทบาทและเปนสมาชิกของครอบครัวที่ใกลชิด 

มากที่สุด (So, 2012) ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มมีแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมความเปน Pet Parents 

เชนกัน โดยพบวาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน มีคานิยมการยกยองสัตวเลี้ยงเสมือนลูกและ

บุคคลในครอบครัวดวยเชนกัน โดยกลุมคนรักสัตวนั้นไมไดมองวาสัตวเลี้ยงมีสถานภาพที่ต่ํากวาคน 

แตมองวาสัตวเลี้ยงมีสถานภาพที่ไมตางจากมนุษย (ปทมา เหมือนสมัย, 2557) จะสังเกตไดวาจาก

พฤติกรรมของผูเลี้ยง โดยการสนทนากับสัตวเลี้ยงที่มักมีการสรางเสียงสื่อสารพิเศษในการสนทนา  

กับสัตวเลี้ยงเสมือนการเลี้ยงเด็ก โดยผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงไดกําหนดใหตนเองเปนพอหรือ แม ดวยโดย

พฤติกรรมความเปน Pet Parents มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภค โดยสินคาประเภทเก่ียวพันสูงเปนสินคาที่ผูบริโภคมีการคํานึงถึงสัตวเลี้ยงประกอบการ
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ตัดสินใจดวย ดังนั้นผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจสินคาประเภทเก่ียวพันสูง และตองการที่จะเขาถึง

ผูบริโภคกลุมนี้ ควรออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่มีเนื้อหาที่ใหความสําคัญกับการใหขอมูลเกี่ยวกับ

ประโยชนที่มีตอสัตวเลี้ยงดวย เพ่ือที่สามารถเขาถึงผูบริโภค กลุมนี้ไดมากที่สุด รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น

นั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคดวย ผูประกอบการควรออกแบบการสื่อสาร

ภาพลักษณตราสินคาที่เปนมิตรตอสัตวเลี้ยงรวมถึงการแสดงจุดยืนที่ตองการนําเสนอสินคาและ

บริการที่คํานึงถึงสัตวเลี้ยง เพ่ือที่จะสามารถเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ไดมากที่สุด (ศิวพร เท่ียงธรรม, 

2561) ปจจัยที่สงผลในการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย เมื่อชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 

จากครอบครอบที่ใหญกลายเปนครอบครัวเล็ก เชนเดียวกับกลุมประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟค  

1) ผูสูงวัยที่มีมากขึ้น ทําใหกลุมผูสูงวัยหันมาเลี้ยงสุนัข และแมว เพ่ือคลายความเหงา เพราะคนใน

บานอาจจะออกไปทํางานและคนหนุมสาวมักจะไมมีบุตรหลาน จึงทุมทุนเลี้ยงดูและดูแลสัตวเลี้ยง

เหลานั้นใหเหมือนคนในครอบครัว เพ่ือใหสมาชิกครอบครัวที่เปนสัตวเลี้ยงเหลานั้นมีชีวติไมตางจาก

ลูกหรือคนรัก 2) กลุมผูที่แตงงานแลวไมมีบุตร มีบุตรคนเดียว หรืออยูเปนคูในเพศเดียวกัน ทําใหสัตว

ที่เลี้ยงนั้นเปนมากกวาแคสัตวเลี้ยง ทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของคาํวาครอบครวัและเพ่ือเติมเต็ม

ความรูสึกที่ตองการรวมกันดูแลเหมือนใครสักคนในครอบครวั 3) กลุมคนรักสัตวที่จะนิยมเลี้ยงสัตว

เลี้ยงเสมือนลูก หมดยุคของการเลี้ยงแบบคลุกขาวแลววางไวใหหมดก็เตมิ กาวสูยุคที่ดูแลสัตวเลี้ยง 

ดั่งครอบครัวดวงใจ พรอมใหการดูแลใสใจ การเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงเปลี่ยนไปจากอดีตที่เจาของหาขาวหา

น้ําใหกิน พาไปฉีดวัคซีน ดูแลเวลาปวย แตสัตวเลี้ยงในยุคปจจุบันมีคาใชจายในการดําเนินชีวิตที่โดย

เฉลี่ยเลี้ยงสุนัข 1 ตัว จะมีคาใชจายตอตัวอยูที่ 1,000-1,500 บาทตอเดือน สวนคาใชจายของแมว  

1 ตัวจะมีคาใชจายตอตัว อยูที่ 700-1,000 บาทตอเดือน ซึ่งไมใชแคการที่ใหขาวกินเพียงเทานั้นยัง 

มีการใหสัตวเลี้ยงรับบริการอื่น ๆ อีกดวย เชนการใหบริการคาเฟต สปา หรือการกายภาพบําบัด  

4) วิวัฒนาการทางการแพทยที่ดีขึ้น เพ่ือทําใหตอบสนองกระแสความนิยมในธุรกิจสัตวเลี้ยง ประกอบ

กับเจาของสัตวเลี้ยงทุมเทดแูลสัตวเลี้ยงใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สุด จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหนักเรียน

สัตวแพทยหันมาเลือกเรียนทางดานสัตวเลี้ยงและสัตวเล็ก มากขึ้นรอยละ 70-80 จากเดิมที่เลือกเรียน

เก่ียวกับปศุสัตว ทําใหธุรกิจคลินิกสัตวเลี้ยงทั้งเล็กและใหญในเมืองโตขึ้นมากในชวง 5 ปที่ผานมา 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาลสัตวทั่วประเทศกวา 3 พันแหง จะแบงเปนคลินิกเล็ก รอยละ 80  

คลินิกผาตัดรอยละ 15 และโรงพยาบาลมีเครื่องมือพรอมทั้งทีมแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกรอยละ 

5 5) สถานที่และที่พักอาศัยสัตวเลี้ยงเพ่ิมขึ้น ตอบโจทยไลฟสไตลของคนยุคใหมที่เปลี่ยนไปและมี

ความผูกผันระหวางสัตวเลี้ยงกับเจาของ ทําใหภาคธุรกิจบริการตาง ๆ สรางกิจการขึ้นมารองรับสัตว

เลี้ยงเหลานี้เชน โรงแรม สุนัข แมว ที่บริการรับฝากเลี้ยงชั่วคราวในยามที่เจาของไมอยูบานหลายวัน 

แลปการตรวจหาเชื้อหรือตรวจโรคตาง ๆ การใหความรูเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวซึ่งสามารถออกใบรับรอง
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ได รวมถึงมีการบริการในโรงแรมที่คลายกับมนุษยมากขึ้น ทําใหเจาของสัตวเลี้ยงท่ีเลี้ยงดูสัตวเลี้ยง

เหมือนลูกอยูแลวมีความตองการใชบริการเพิ่มข้ึน (SME in Focus ธนาคารกรุงเทพ, 2564)   

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  

 Walters (1978, p. 115) อธิบายคําวา “การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกทําสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยูมากกวาหนึ่งทางเลือก” 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑซึ่งมีสอง

ทางเลือกขึ้นไปโดยพฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับทั้งกระบวนการตัดสินใจ ทั้ง

ดานจิตใจ (ความรูสึก, ความคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ ทําใหการซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจ 

และกายภาพซึ่งเกิดในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อ

ตามบุคคลอ่ืน (Schifinan & Kanuk, 1994, p. 659) 

ถวัลย วรเทพพุฒิพงศ (2540, หนา 2) ใหความหมายของ “การตัดสินใจ หมายถึง 

กระบวนการเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

โดยใชหลักเกณฑ บางประการโดยการพิจารณา และการตัดสินใจ”  

Kotler (2000, p. 176-178) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ 

แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และ การ

ตระหนักวามีสินคาใหเลือก กิจกรรมท่ีมีผูบริโภคเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือ ขอมูลทีผู่ผลิต

ใหมาและสุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกตาง ๆ เหลานั้น 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อเปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผานกระบวนการ 

5 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ดังนี้ (Kotler & Keller, 2012, pp. 191-191) 

1) การรับรูถึงความตองการ หรือการรับรูถึงปญหา หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูถึงความ

ตองการภายในของตน โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางภาวะความตองการที่แทจริงและ 

พึงปรารถนา 

2) การคนหาขอมูล ถาผูบริโภคตองการซื้อผลิตภัณฑอันเนื่องมากจากการกระตุนตาง ๆ แลว 

ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลในตัวผลิตภัณฑนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3) การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมู และ

วิเคราะหขอมูล โดยที่จะใหความสนใจมากที่สุดกับคุณสมบัติที่สงมอบผลประโยชนท่ีตนแสวงหา 

4) การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งหลังจากมีการประเมินผล

ทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 จะชวยใหบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผูบริโภคชอบ

มากที่สุด 
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5) พฤติกรรมหลังการซื้อ เมื่อผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการไปแลว ทําให

ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับความพอใจในระดับหนึ่งระดับใด ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความ

คาดหวังของผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังเขาก็จะเกิด

ความรูสึกเฉย ๆ และถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจมากยิ่งข้ึน 

 

ภาพที่ 2.1: แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. 

กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

 

จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการตัดสินใจซื้อไดดังนี้ 

1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบริโภคตระหนักถึงความตองการ 

และความจําเปนของสินคา นักการตลาดกระตุนความตองการดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจา

หนาย และการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา 

2) การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหาซึ่งหมายถึง การเกิด

ความตองการข้ันที่หนึ่งหลังจากนั้นจึงเขาสูการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ งานของนักการ

ตลาดที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจในขั้นนี้ก็คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคา 

และแหลงบุคคลใหมีประสิทธิภาพทั่วถึง 

3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอมูลที่ไดรับมาในขั้นที่

สอง นํามาพิจารณาในการเลือกผลิตภัณฑตาง ๆ โดยหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณา คือ คุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑตาง ๆ เชน รูปราง รูปทรง และการใหประเมินความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

ไดแก เรื่องของราคา ความเหมาะสม ทั้งคณุภาพ และความนาเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา นํามา

เปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน ๆ ซึ่งหนาที่ของนักการตลาดที่ในข้ันนี้คือ การสรางความเหมาะสมในสวน

ประสมดานตาง ๆ 

4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่ง หลังจาก

มีการเลือกประเมินผลทางการเลือกตาง ๆ มาแลวทําใหผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่

ตองการมากที่สุด 
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5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เปนความรูสึกพอใจ หรือไม

พอใจหลังจากการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว และความพอใจข้ึนอยูกับคุณสมบัติของสินคาตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคหรือไม ถาผูบริโภคพึงพอใจในผลิตภัณฑก็จะมีโอกาสท่ีจะซื้อผลิตภัณฑซ้ํา 

ในทางตรงกันขามหากผูบริโภคไมพอใจในผลิตภัณฑก็จะมีแนวโนมที่จะไมซื้อผลิตภัณฑซ้ําคอนขางสูง 

จากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ผูวิจัยพบวาผูบริโภคมีการคนขวาหาขอมูลในหลาย ๆ 

ดาน กอนที่จะเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ โดยมีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

เปนปจจัยภายนอกที่กระตุนใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะประเมิน

ทางเลือกในการซื้อสินคาจากสวนประสมทางการตลาดเปนหลักกอนจะตัดสินใจซื้อ โดยผูวิจัยเห็นวา 

สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคเปนอยางมาก 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดออนไลน  

 สวนประสมทางการตลาด เปนแนวคิดที่สําคัญทางการตลาด เพราะทําใหการตลาดเพ่ือสราง

ความตองการหรือ ความพึงพอใจใหกับลูกคานั้นตองใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด

เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จากการคนความีนักวิชาการ

มากมายไดใหความหมายของการตลาด และสวนประสมของการตลาดไวดังนี้  

สมาคมการตลาดแหงสหรัฐฯไดใหความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ กระบวนการ

วางแผน และปฏิบัติตามแนวคดิ ราคา การสงเสริมการขาย และการจัดจําหนาย ความคิด สินคาและ

บริการเพ่ือพัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งความพึงพอใจใหกับจุดประสงคของผูบริโภค และผูผลิต (สืบชัย 

อันทะไชย, 2552, หนา 3)  

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 11) ไดกลาวไววา “สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึงการท่ีกิจการมีสินคาและบริการ ไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย

สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาไดท้ังนี้ราคาของสินคาและบริการอยูในระดับที่ผูบริโภค

ยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to Pay) โดยมีชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมลูกคา

สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบายอีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจ ทําให

ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาและบริการอยางถูกตอง”   

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, หนา 29) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) คือองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาดเนื่องจากเปนสิ่งที่กิจการ 

สามารถทําการควบคุมไดโดยพ้ืนฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย 4 

ปจจัยคือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด

(Promotion) รวมเรียกวา 4Ps โดยมีสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดังนี้ 
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1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ หมายถึงสิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพ่ือ

กอใหเกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใชบริการนั้นสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) ผลิตภัณฑจึงเปนไดทั้งสินคาและบริการ ซึ่งตองมี 

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ที่สงผลตอความรูสึกของ ลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑ

สามารถขายได 

2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพ่ือใหไดรับผลิตภัณฑ หรือบริการของ

กิจการ ธุรกิจ หรืออาจจะเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใช

ผลิตภัณฑ หรือบริการนั้น ๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป (Armstrong & Kotler, 2009, pp. 

616-617) นอกจากนี้ จํานวนเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีความจําเปนตองจาย เพ่ือใหได สินคาหรือ

ผลิตภัณฑ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ (Product) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวา

ราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ 

3) การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายหมายถึงชองทางการจัด

จําหนายสินคาหรือบริการรวมถึงวิธีการที่จะนําเสนอสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไปยังสูผูบริโภคเพ่ือใหทัน

ตอความตองการซึ่งมีหลักเกณฑที่ตอง พิจารณาวากลุมเปาหมายคือใครและควรกระจายสินคาหรือ

บริการ สูผูบริโภคผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด (THbusinessinfo, 2558) 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอ 

ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจ ใหเกิดความตองการเพ่ือเตือน

ความทรงจํา ในผลติภัณฑ โดยคาดคดิวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ 

หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ

สินคาหรือบริการ (Etzel, Walker & Stanton, 2007, p. 677) หรืออาจจะเปนการติดตอสื่อสาร 

(Communication) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อก็เปนได ทั้งนี้จะตองมีการใช

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ อยางผสมผสานกันหรือเรียกไดวาเปน เครื่องมือ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) ซึ่งจะใช

เครื่องมือในรูปแบบใดนั้นจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของกลุมลูกคาเปาหมายดวย 

เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาเก่ียวกับการตลาดออนไลนจึงมีสวนประสมทางการตลาดที่ตาง

จากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดออนไลน เปนองคประกอบทางการตลาดแบบใหม ที่ประยุกตใช

องคประกอบการตลาดดั้งเดิม (4P) รวมกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ที่เพ่ิมดานการให 

บริการแบบเจาะจง และการรักษาความเปนสวนตัว ทําใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม (6P) 

โดยสวนประสมทางการตลาดออนไลนทุกปจจัยมีความเก่ียวเนื่องกัน และมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ดําเนินการตลาดออนไลน (อณัฐพล ขังเขตต, 2553) ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ สวนประสมทางการตลาด 
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6P นั่นคือ กลยุทธสวนผสมทางการตลาดสําหรับการขายสินคาผานชองทางพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  

(E-Commerce) 6Ps สํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิยกลาวไว

เก่ียวกับหลักการตลาด 6Ps ของ E-Commerce หรือเก่ียวกับกลยุทธสวนผสมทางการตลาดสําหรับ

การขายสินคาผานชองทางพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดท่ีแตกตางจาก

การทําการตลาดแบบ Offline Marketing หรือการตลาดแบบเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) Product แบงไดเปน 2 ประเภท ผลิตภัณฑสินคาดิจิตอล (Digital Product) เชน 

ซอฟตแวร เพลง หนังสือดิจิตอล ภาพยนตร ซึ่งจะสามารถ สงสินคาไดโดยผานอินเทอรเน็ต 

ผลติภัณฑสินคาที่ไมใชดจิิตอล (Physical Product) เชน เครื่องประดับ เสื้อผา ซึ่งตองมีการจัดสง

ผลิตภัณฑผานชองทางการขนสงทางกายภาพใหถึงมือผูซื้อการคาทางออนไลน ลูกคาไมสามารถจับถือ

หรือ เลือกสินคาไดกอนจะไดแตเพียงดูรูปภาพ และคําบรรยาย จึงควรที่จะตองใหภาพที่ชัดเจนและ

รายละเอียดของสินคา เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจใหมากท่ีสุด แตตองไมเกินความจริง รูปภาพ

ชัดเจน ไมมัว มืดดํา วาง ตําแหนงภาพสมดุล มีทั้งขนาด ตัวอยางยอ และขนาดเต็ม ถาหากเปนสินคา

บริการตองใหเห็นสวนสําคัญของการบริการที่มีระดับ มีคุณภาพ บรรยากาศที่ดีการเขียนขอความ

บรรยายตองเขียนใหกระชับไดใจความ และเชิญชวนใหลูกคาเขามาใชบริการ 

2) Price การวางขายสินคาบน E-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยูกับสินคา ซึ่งเมื่อ

นํามารวมกับคาขนสงแลว ทําใหมีราคาเพิ่มมากขึ้น อาจจะทําใหความนาสนใจของสินคาลดลงหรือ

ลูกคาเปลี่ยนใจไดอาจใชวิธีปรับราคาใหต่ํา ทําใหเมื่อรวมคาบริการขนสงแลวยังคงต่ํากวาหรือเทากับ

ราคาตลาด หากไมสามารถ ปรับปรุงเรื่องราคาใหเนนความสะดวกจากการสั่งซื้อเขาใจงายและการ

สงเสริมการขายหากราคาที่แจงยังไมรวมคาขนสงตองบอกใหลูกคาทราบวายังไมไดรวมคาจัดสงอยาง

ชัดเจน และใหขอมูลดานการจัดสงดวย 

3) Place การนําเสนอเว็บไซต เพ่ือใหผูสนใจเขาชมและเลือกใชบริการประชาสัมพันธผาน 

ชองทางอินเทอรเน็ตตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศ Search Engine และสังคมออนไลนท่ีมี

อิทธิพลตอชีวิตของผูคนมากขึ้น 

4) Promotion การสงเสริมการขาย เปนหลักการสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกคาให

เกิดการติดตามอยางตอเนื่อง ใหความเชื่อใจ และสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเปน

ประจําการใหสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อใหสิทธิแกสมาชิก หรือลูกคาประจํา 

5) Personalization การใหบริการสวนบุคคล หรือการใหบริการแบบเจาะจง เปนการสราง

ความสัมพันธระหวางเว็บไซตกับ ลูกคาที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก การทักทาย การใหความสนใจ 

การใหความรูสึก และเพ่ือนําเสนอสิ่งท่ีตรงใจลูกคาอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาและสรางความเปน

กันเองและความประทับใจ 
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6) Privacy การรักษาความเปนสวนตัว การรักษาความเปนสวนตัวจึงเปนสิ่งท่ีธุรกิจตองยึด

มั่น เปนจรรยาบรรณตอลูกคาโดยมีการปฏิบัติตามประกาศนโยบายรักษาความเปนสวนตัวที่ใหไว

จะตองใหลูกคาเปนผูเขาถึงและสามารถแกไขไดเพียงผูเดียวตรวจสอบขอมูลสวนตัวของลูกคาจาก

สถาบัน หนวยงานที่ไวใจและเชื่อถือไดเพื่อสรางความมั่นใจ และเพ่ือสรางความนาเชื่อถือโดยเฉพาะ

ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพทหมายเลขบัตร

เครดิต เปนตน 

โดยสรุปจะเห็นไดวาสวนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส (6Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ  

ซึ่งผลิตภัณฑ จะตองตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาที่ผูบรโิภคมีอยู เพ่ือใหผูบริโภคเกิด

ความพึงพอใจ และตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑสินคา หรือการเลือกใชบริการในท่ีสุด ดานราคา เปนการ 

ตั้งราคาใหเหมาะสมกับตนทุนเพื่อทํากําไรใหองคกร ตองเหมาะสมกับความเปนจริงจากคุณภาพของ

สินคาและแจงรายละเอียดราคาสินคา และการจัดสงท่ีชัดเจน ดานชองการจัดจําหนายควรมีความ

หลากหลายไมจําเปนตองมีชองทางจัดจําหนายเดียว เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย และการ 

สงสินคาและบริการตองสามารถอํานวยความสะดวกสําหรับผูผลิตและผูบริโภค ดานสงเสริมการขาย 

ตองมีการสื่อสารหรือถายทอดสิ่งท่ีผูขายสินคาหรือองคกรตองการนําเสนอขายแกผูบริโภคกลุม 

เปาหมาย เพ่ือใหดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค และเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเขาใจและรับรูถึงคณุคา

ของสิ่งที่เสนอขายการสงเสริมการตลาดเพ่ิมความตองการซื้อในที่สุด ดานการใหบริการสวนบุคคล 

เปนการใหบริการแบบเนนรายคนหรือเจาะจงเฉพาะบุคคล เพ่ือเพื่อนําเสนอสิ่งท่ีตรงใจลูกคา อํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคาและสรางความเปนกันเองและความเกิดประทับใจ ดานสุดทาย คอืดานการ

รักษาความเปนสวนตัว ผูขายจะตองเก็บรักษาฐานขอมูลของลูกคาไวอยางดี ไมสามารถนําไปเผยแพร

ได เว็บไซตจึงตองมีการออกแบบหรือสรางระบบรักษาปองกันและรักษาความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือได 

เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความรูสึกปลอดภัยในขอมูลสวนตัวใหแกผูบริโภค ทําใหไดรับความเชื่อใจ

และไววางใจในการซื้อสินคาและบริการอื่น ๆ สําหรับการขายสินคาผานชองทางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ 

 ความไววางใจ เปนหนึ่งของการการรับรูที่ลูกคาไดรับจากประสบการณที่ไดรับมาอยาง

ยาวนาน ถาหากลูกคาออนไลนมีความพึงพอใจสินคาและบริการอยางมาก ก็จะมีความตั้งใจที่จะสราง

ความไววางใจตอผูขายและผูใหบริการที่ทําใหลูกคาไดรับ ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ในการ

แบงปนขอมูล การรับรู และตัดสินใจยอมรับขอเสนอของผูขาย โดยความไวใจเปนพ้ืนฐานสําคัญของ

การตัดสินใจซื้อสินคาช้ําในอนาคต การท่ีลูกคามีความพอใจสะสมมากข้ึนรวมดวย จะชวยทําใหเพ่ิม

ระดับความไววางใจในความสม่ําเสมอของผูขายสินคาและผูใหบริการ ความไววางใจ หมายถึง  
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ความเชื่อและความคาดหวังสวนบุคคลที่มีตอพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลอ่ืน หรือหวงลึก

เก่ียวกับหลักจริยธรรมที่ทําใหเกิดความไววางใจในสินคาและบริการ ตัวอยางเชน แบบแผนมาตรฐาน 

ความเสี่ยง ความเชื่อม่ันและความปลอดภัย (Grandison & Sloman, 2000 อางใน Chang, Liu & 

Shen, 2017) 

Bourdeau (2005) พบวา องคประกอบของความไววางใจจะเก่ียวของกับความสามารถของ 

ผูใหบริการที่จะสรางความมั่นใจใหกับลูกคา การเปนท่ีพึ่งพาอาศัยได ความซื่อสัตยจริงใจ การใหบริการ

อยางตรงไปตรงมา ความมีสมรรถนะในการใหบริการ และเปนประโยชน รวมท้ังความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหทันตอความตองการตอไปในอนาคตได โดยองคประกอบทั้งหมดนี้มี

ความสัมพันธกับความจงรักภักดีเชิงทัศนคติในดานความเขาใจ ความรูสึก พฤตกิรรม และการกระทํา 

Dick & Basu (1994) กลาววา ลูกคาเมื่อประเมินการบริการจนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจตอ

องคกรใดไมใชเรื่องงาย เม่ือลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกรแลวมักจะไมตองการเพ่ิมความเสี่ยงไป

เปนลูกคาขององคกรอ่ืน และมักจะจงรักภักดีตอองคกรนั้น ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยลดความเสี่ยงในการ

ซื้อบริการตาง ๆ ลง 

 Ndubisi (2007) ความไววางใจนั้นเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางมากตอการสราง

ความภักดีและมีความสัมพันธในเชิงบวกกันระหวางความไววางใจ และความภักดีของลูกคา ซึ่งในการ

สรางความมั่นใจของลูกคาและการสงมอบคณุภาพการบริการและสินคา นําไปสูองคกรท่ีสงผลตอการ

เพ่ิมขึ้นความไววางใจของลูกคา มีการศึกษาความไววางใจหลากหลายสาขา รวมทั้ง ทางดานจิตวิทยา

และเศรษฐศาสตรในดานจิตวิทยา และจากการศึกษาที่ผานมาความไววางใจโดยทั่วไปมุงเนนในดาน

ลักษณะประจําตัวบุคคล (Personal Characteristics) ไดแก อุปนิสัย ทัศนคต ิและแรงจูงใจ 

Morgan & Hunt (1994, p. 23) กลาววา ความไววางใจนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

กําหนดลักษณะขอผูกมัดเพ่ือแสดงสัมพันธภาพระหวางลูกคาและองคกรความไววางใจ คือ สภาพ 

ความเปนจริงเม่ือคนจํานวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นโดยเปนผูท่ีมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ 

(Reliability) และความซื่อสัตยจริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธใกลชิดและขนานกับกรอบแนวคิด

ทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ และจิตวิทยา สเติรน กลาววา ความไววางใจ คือ ความเปนพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธทางการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคา องคกรจําเปนตองเรียนรูทฤษฎีความ 

สัมพันธใกลชิดและความคุนเคยเพ่ือครองใจลูกคา (Stern, 1997, pp. 7-17 อางใน วรารัตน สันติวงษ, 

2549, หนา 18) ซึ่งประกอบดวย 5C ไดแก 5C ไดแกการสื่อสาร (Communication) ผูใหบริการและ

ผูขายควรจะสื่อสารกับลูกคาในลักษณะที่ทําใหลูกคาอบอุนใจและสบายใจได ควรแสดงความเปดเผย

จริงใจและพรอมใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหทั้งสองฝายเต็มใจแสดงความรูสึกและแสดงความคิด

รวมกัน การดูแลและการให (Caring and Giving) การใหความสนใจและเอาใจใสลูกคานั้นกลายเปน

คุณสมบัติของความสัมพันธใกลชิดที่ประกอบดวยความเอ้ืออาทร ความอบอุน และความรูสึกถูกปกปอง 
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ซึ่งมีผลใหลูกคารูสึกดี และเพ่ิมความตองการซื้อมากขึ้น การใหขอผูกมัด (Commitment) ที่เก่ียวพัน  

กับลูกคา องคกรควรจะยอมเสียผลประโยชนในบางโอกาส เพ่ือรักษาคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

การใหความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอง (Compatibility) ใหการบริการที่ดีแกลูกคา

ทําใหลูกคาเขาถึงผลิตภัณฑไดมากที่สุดเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อสินคา และบริการเพ่ือลดการ

เพ่ิมตัวเลือกอื่นในการตัดสินใจ การแกไขสถานการณความขัดแยง (Conflict) และการใหความไววางใจ 

(Trust) หมายความวา ผูขายสามารถทําใหลูกคารูสึกสบายใจได จะดีกวาการที่องคกรตองแกไข

สถานการณความขัดแยงกับลูกคานั่นคือ องคกรควรจะแสดงความรับผิดชอบดวยการแจงทางลูกคาไว

กอนวา ถาลูกคาพบสิ่งใดท่ีสงสัยหรือไมชอบใจในสินคา หรือบริการที่ลูกคาคิดวาเสียเปรียบ ขอใหลูกคา

รีบถามเพ่ือใหพนักงานไดรีบชี้แจงแกขอสงสัยหรือขอสังเกตุโดยเร็ว กอนที่ลูกคาจะรูสึกไมดี โกรธหรือไม

พึงพอใจในสินคาและบริการ 

Kim (2008) อธิบายวา ความไววางใจ (Trust) จะถูกเชื่อมโยงเขากับความตั้งใจซื้อ 

(Purchase Intention) กลาวคือ หากผูบริโภคมีความไววางใจ และความเชื่อมั่นตอผูใหบริการและ

สินคาออนไลนในระดับสูงนั้น จะสงผลและทําใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินคาหรือบริการผาน

ชองทางออนไลนที่สูงข้ึนตามไปดวย 

ทางผูวิจัยเห็นไดจากการศึกษาวา ความไววางใจนั้นมีผลตอความตั้งใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ 

และความเขาใจ ถาผูใหบริการทําใหผูรับบริการทางออนไลนไดมีความไววางใจจําทําใหผูรับริการหรือ

ผูซื้อสินคากลับมาใชซ้ําได และเกิดเปนความไววางใจ และความภักดีตอผูขาย 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

 แนวคิดที่เก่ียวของกับคุณคาที่รับรู (Perceived Value) นั้นมีการศึกษากันอยางกวางขวาง

และหลากหลายทั้งในทฤษฎีเชิงการตลาดและการวิจัยผูบริโภค นักวิชาการบางทานใหคํานิยามของ 

คุณคาที่รับรูในภาพรวมวาคือการประเมินโดยรวมของผูบริโภคเก่ียวกับประโยชนของผลิตภัณฑโดย

พิจารณาจากสิ่งท่ีสูญเสียไปและสิ่งที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับราคา (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) หรือในมุมมองของ Kotler (2006) ที่อธิบายความหมายไววา คุณคาที่รับรูหมายถึง

ความแตกตางระหวางคุณคาที่ลูกคาไดรับจากการเปนเจาของ และการใชสินคาหรือบริการและ 

เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนที่เก่ียวของทั้งหมดในการไดเปนเจาของสินคา ในขณะที่นักวิชาการทาน 

อ่ืนนั้น เสนอมุมมองที่เก่ียวของกับประสบการณตอสินคาหรือบริการของลูกคา ทั้งดานคุณคาเชิง

สุนทรียศาสตร (Hedonistic) และคุณคาเชิงอรรถประโยชน (Utilitarian) (Holbrook & Hirschman, 

1982) การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน เปนการรับรูของผูบริโภคท่ีเกิดจากการใชงานเทคโนโลยี

เมื่อผูบริโภคสัมผัสและรับรูไดถึงคณุคาที่ไดรับและประโยชนจากการใชงาน ซึ่งเปนระดับที่ผูบริโภคเชื่อ

วาประโยชนของเทคโนโลยีจะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการทํางาน การใชชีวิต หรือการซื้อ
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ขายสินคาและบริการของตนประกอบไปดวย 5 ดานคือ คุณคาดานการบริการ คุณคาดานอารมณ 

คุณคาดานการเงิน คุณคาดานการบูรณาการตราสินคา และคุณคาดานความสะดวกสบาย โดยจาก

การศกึษาพบวา ไดมีนักวิชาการที่ใหความหมายของการรับรูชองทางออนไลนไว ดังนี้ 

Carlson, et al. (2015) อธิบายวา การรับรูคุณคาผานทางชองทางออนไลนเปนเครื่องมือ

สําคัญในการจัดการเพื่อสรางความแตกตาง เพราะถือเปนกลยุทธสําคัญในการชวยทํานายความตั้งใจ

ใชซ้ําของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวยมิติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  คุณคาดานการบริการ (Service Performance Value) คือ สิ่งที่สงมอบใหกับผูบริโภคโดย

การสรางคุณคาในการบริการนั้นตองเกิดจากกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนอง

ตอความตองการของผูบริโภคไดเพ่ือใหผูบริโภคพึงพอใจ ซึ่งหากผูบริโภคสามารถรับรูคุณคาของการ

บริการที่เกิดขึ้นแลวยอมสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการไดรับบริการหรือกลาวไดวา คุณคา

การบริการนั้นมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคแลวจะนําพามาซึ่งการกลับมาใชบริการซ้ํา

ของผูบริโภคตอไป หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองการแกปญหา ความตองการ และความ

คาดหวังของผูบริโภคได (Barrutia & Gilsanz, 2013) 

คุณคาดานอารมณ (Emotional Value) คุณคาเชิงอารมณเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตอความ 

พึงพอใจและการใชบริการซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานคุณภาพของประสบการณ (Quality of 

Experience) (Otto & Ritchie, 1995 อางใน Chiu, Wang, Fang & Huang, 2014) โดยผูบริโภค

จะประเมินประสบการณการใชงานโดยรวม (Holistic) จากความรูสึกภายใน (Self) และสิ่งแวดลอม

ภายนอก ซึ่งอารมณที่สามารถบงบอกถึงความตื่นเตนผนวกกับความรื่นรมย (Exciting-Pleasant 

Feelings) จะสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคไดมากกวาอารมณผอนคลายผนวกกับความรื่นรมย 

(Relaxing-Pleasant Feelings) (Chiu, et al., 2014) 

คุณคาดานการเงิน (Monetary Value) เปนการรับรูของผูบริโภคที่มีผลิตภัณฑ นโยบายการ

กําหนดราคาในแงของระดับราคาที่ใหบริการ โดยมีการรับรูถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของ

ราคากับการแขงขันการใหบริการในแงของการไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีมากกวาคาใชจาย

ที่เสียไป (O'Cass & Ngo, 2011) 

คุณคาดานการบูรณาการตราสินคา (Brand Integration Value) การออกแบบชองทาง

ออนไลนที่มีประสิทธิภาพที่มีการรวมภาพลักษณและขอมูลที่สนับสนุนตราสินคาที่สอดคลองกันกับ 

องคกร รวมทั้งขอความทางการตลาด เปนการกําหนดราคาสินคาใหสอดคลองกัน และการบริการ

ลูกคาผานชองทางตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Banerjee, 2014) 

คุณคาดานความสะดวกสบาย (Convenience Value) หมายถึง การท่ีผูบริโภคจะใชชองทาง

ออนไลนถาผูบริโภครับรูประโยชนของชองทางออนไลน เชน ความสะดวกและความสบายมากกวา

ชองทางปกติที่มีอยู (Kushwaha & Shankar, 2013) 
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 จากการศึกษา ไดรับรูวาถาชองทางออนไลนนั้นมีคุณประโยชนตอบสนองความตองการได

มากกวาชองทางเดิมแลวผูที่มีประสบการณไดรับบริการก็จะเลือกที่จะใช แตถามีประสบการณท่ีไมดี

ทําใหผูบริโภคไมซื้อผานชองทางออนไลนซ้ํา หรือหาชองทางและผูขายอื่นที่มีคุณคาทีด่ีกวาเดิม 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ธมนธรณ บุญเรือง (2563) ไดศึกษาเรื่อง ความไววางใจ สวนประสมทางการตลาด การยอมรับ

เทคโนโลยี และการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนสผานทางออนไลน ออนไลน ที่พบวา ความไววางใจ  

สวนประสมทางการตลาดการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนสผานทาง

ออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ธิคณา ศรีบุญนาค และอุมาพร พงษสัตยา (2562) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีผานแอปพลิเคชันออนไลน ดานสวนประสมทาง

การตลาด สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีผานแอปพลิเดชันออนไลนในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการใหบริการแบบเจาะจง ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ   

กรกช สุภาเนติรัตน (2559) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน และการ

ยอมรับเทคโนโลยี ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของกลุมขาราชการครูในจังหวัด

สมุทรสาคร ผลจากการศึกษา พบวา การรับรูคุณคาชองทางออนไลน ของกลุมขาราชการครูใน

จังหวัดสมุทรสาคร มีการรับรูคุณคาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบวา การรับรูคุณคาของ

ชองทางออนไลนดานการบริการ รองลงมาเรียงตามลําดับ คือ ดานความสะดวกสบาย ดานอารมณ 

ดานการบูรณาการตราสินคา และลําดับสุดทาย คือ ดานการเงิน  

ภูษณ สุวรรณภักดี และวิลาวัลย จันทรศรี (2561) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความไววางใจ

ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผานสื่อสังคมออนไลนของ

ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา จากผลการศึกษาพบวา ความไววางใจ ดานความเขาใจ มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผานสื่อสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากผูบริโภค

ตองการรายละเอียดขอมูลสินคาที่สรางความเขาใจตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคานั้น ๆ 

รัศมาวรรณ ละมัยเกศ (2559) การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน และสังคมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ําในเว็บไชตท่ีใหบริการรวมกลุมซื้อออนไลน ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูคณุคาของชองทางออนไลน ดานการบริการ 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานอารมณ การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน ดานการบูรณา

การตราสินคาvการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน ดานความสะดวกสบาย สังคมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ดานความไววางใจและสังคมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานการจัดอันดับและความ
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คิดเห็นจากประสบการณ สงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ําในเว็บไชตที่ใหบริการรวมกลุมซื้อออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งในขณะที่การรับรูคุณคา

ของชองทางออนไลน ดานการเงิน สังคมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานขอเสนอแนะและการอางอิง 

บอกตอ และสังคมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานกระดานขาวและชุมชนออนไลนไมสงผลตอความตั้งใจ

ซื้อซ้ําในเว็บไชตท่ีใหบริการรวมกลุมซื้อออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2.7 สมมติฐานวิจัย  

 ผลที่ไดจากการศึกษาทฤษฎี แนวคดิ และงานวิจัยที่เก่ียวของขางตน นําไปสูสมมติฐาน

เก่ียวกับความสัมพันธของสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนของการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลน ประกอบดวยสมมติฐานยอยดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

  สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา  สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

  สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

  สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

  สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการแบบเจาะจง 

สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

  สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการรักษาความเปนสวนตัว 

สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

 สมมติฐานท่ี 2 ความไววางใจ สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรูคณุคาของชองทางออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลน 

  สมมติฐานที่ 3.1 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการบริการ สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

  สมมติฐานที่ 3.2 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานอารมณ สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 
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  สมมติฐานที่ 3.3 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการเงิน สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

  สมมติฐานที่ 3.4 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการบูรณาการตราสินคา 

สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

  สมมติฐานที่ 3.5 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานความสะดวกสบาย สงผล

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

 

2.8 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

ภาพที่ 2.2: ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาของ

ชองทางออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 
 

                  ตัวแปรอิสระ                                                      ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง 

6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

ความไววางใจ 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

1. คุณคาดานการบริการ  

2. คุณคาดานอารมณ  

3. คุณคาดานการเงิน  

4. คุณคาดานการบูรณาการตราสินคา  

5. คุณคาดานความสะดวกสบาย  

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคณุคาที่สงผลตอ 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน ขอนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

3.5 วิธีการเก็บขอมูล 

3.6 วิธีการทางสถิติ  

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การศกึษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรเปาหมายที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมผูท่ีเคยใชชองทางออนไลนในการซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยง โดย ในชวง COVID-19 ทําใหผูคนไมสามารถออกไปหางสรรพสินคาหรือหนารานได 

การเปลี่ยนแปลงทําใหผูคนตองเปลี่ยนตนเองสูอนาคตท่ีตองเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงในความสัมพันธที่

เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยเลือกซื้ออาหารผานหนารานก็เปลี่ยนมาใชการซื้อขายออนไลนโดยที่ตอง

คํานึงถึงสัตวเลี้ยงของตนเอง โดนอานความคิดเห็นตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลน  

3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ คือกลุมกลุมผูที่เคยใชชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตวเลี้ยง ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการเลือกตัวอยางดังนี ้

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใชหลักการคาํนวณของ Cohen (1977) 

โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.5 เพราะเปนโปรแกรมที่สรางจากสูตรการคํานวณของ 

Cohen (1977) และผานการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน (Erdfelder, Faul & 

Buchner, 1996 และนงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคาพาวเวอร (1-β) เทากับ 
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0.80 คาอัลฟา(∝) เทากับ 0.05 จํานวนตัวแปรอิสระเทากับ 12 คาขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 

เทากับ 0.15 ผลท่ีไดคือ ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดท่ีตองเก็บสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 127 

ตัวอยาง ดังภาพท่ี 3.1 แตเนื่องจากวิจัยนี้เปนวิจัยทางธุรกิจจึงตองพิจารณาความมีนัยสําคัญทางธุรกิจ

และปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555, หนา 83) จึงไดสํารองเก็บเปนจํานวน 

132 ตัวอยาง   

 

ภาพที่ 3.1: หนาจอแสดงการโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.9.4 ในการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง 

 

 
 

 3.2.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางจากกลุมผูที่ซื้อ-ขายอาหารสัตวผานสื่อสังคมออนไลนโดยใชวิธีสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

1) ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และ

การรับรูคุณคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน เพ่ือเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถามและขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

2) การสรางแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก 

สวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคา 

3) หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ดานเนื้อหาของคําถามหลังจากสรางเครื่องมือในการวิจัย 

4) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษามาทําการแกไขใหถูกตองกอน

นําไปทดลองใชเก็บกับกลุมตัวอยาง 30 ชุด และนําผลวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามในแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach's Alpha 

Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) เพ่ือทดสอบคาความเชื่อมั่น และความสอดคลองของ

แบบสอบถาม คาอัลฟาที่ไดจะแสดงคาความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤∝≤1 

คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) 

ในครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคาํถามทั้งหมดในแบบสอบถามชุดนี้ใชคาํถามแบบ

ปลายปด (Close-ended Question) ซึ่งแบบสอบถามเหลานี้ถูกสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยแบงออกเปน 5 สวน คือ 

  สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ปจจุบันทานเลี้ยงสัตวชนิดใด สถานที่ที่ทานเคยซื้ออาหารสัตว มาโดย

ในแตละขอคําถามจะมีระดับการวัดขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น สวนประสมทางการตลาดในการเลือกชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจัดจําหนายสินคา

ออนไลน การสงเสริมการตลาด การใหบริการสวนบุคคล ดานการรักษาความเปนสวนตัว โดยใชระดับ

วัดขอมูลประเภทอันตราภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคดิเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scales) 5 เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  

และนอยที่สุดซึ่งมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ  

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความไววางใจ โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอันตราภาคชั้น 

(Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 เปนการวัด

แบบ Likert Scale มี 5ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดซึ่งมีจํานวนขอคําถาม

ทั้งสิ้น 5 ขอ  
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 สวนที่ 4 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวออนไลนแบงเปน 5 ดาน

ไดแก คณุคาดานการบริการ ดานคุณคาดานอารมณ คุณคาดานการเงนิ คุณคาดานการบูรณาการของ

ตราสินคา คุณคาดานความสะดวกสบาย โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอันตราภาคชั้น (Interval 

Scale) วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 เปนการวัดแบบ Likert 

Scale มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดซึ่งมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 17 ขอ  

  สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนโดยใชระดับวัด

ขอมูลประเภทอันตราภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเหน็เปนมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scales) 5 เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยที่สุดซึ่งมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 5 ขอ  

การแปลผลการวิจัย ผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผลซึ่งผลคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ

กวางของอันตรภาคชั้น มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2548) 

 

จากสูตร  ความกวางของอันตรภาคชั้น =  (ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด) 

                  จํานวนชั้น 

           =  (5-1) 

            5 

      =  0.8 

 

  ดังนั้นเกณฑในการประเมินผล การอภิปรายในสวนของการวิจัยเชิงพรรณนา ผลของการวิจัย

ลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑ

เฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคดิเห็นมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคดิเห็นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคดิเห็นปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคดิเห็นนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 

  

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

 3.4.1 การตรวจสอบความถูกตอง (Validity) 

 ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถวน 

และความสอดคลองของเนื้อหาของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยนําแบบสอบถาม
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ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาวามีความสอดคลองกับ

ตัวแปรมากนอยเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกอนท่ีจะนําไปทดลองแจก 

 3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

จากการเก็บแบบสอบถามโดยไดนําไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด พบวา 

คาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient) มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  

ตารางที่ 3.1: การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

  

ตัวแปร 
คาอัลฟาแสดงความเชื่อม่ันของกลุม

ตัวอยาง (n=30) 

ผลิตภัณฑ 0.649 

ราคา 0.723 

ชองทางการจัดจําหนายสินคา 0.674 

การสงเสริมการตลาด 0.772 

การใหบริการสวนบุคคล 0.731 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว 0.798 

รวมสวนประสมการตลาด 0.855 

ความไววางใจ 0.815 

ดานคุณคาดานการบริการ 0.669 

ดานคุณคาดานอารมณ 0.669 

ดานคุณคาดานการเงิน 0.728 

ดานคุณคาดานการบูรณาการตราสินคา 0.734 

ดานคุณคาดานความสะดวกสบาย 

 

0.776 

รวมการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้อ

อาหารสัตว 

0.860 

ดานการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทาง

ออนไลน 

0.739 

รวมทั้งหมด 0.942 
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 จากคาสัมประสิทธิ์ที่ออกมา แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เนื่องจาก

มีคาใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.60 (Hair, et al., 2006)  

  

3.5 วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามกับผูที่เปนสมาชิก กลุมซื้อ-ขายอาหารสัตวเลี้ยง, คนรักสัตว

เลี้ยง บนเครือขายสังคมออนไลน เฟสบุค จํานวน 132 คน ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 

2565     

 

ภาพที่ 3.2: การแจกแบบสอบถาม 
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3.6 วิธีการทางสถิติ 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยางมาทําการรวบรวม และทําการประมวลผลโดย 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ คือ 

 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพ่ืออธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ปจจุบันทานเลี้ยงสัตวชนิดใด สถานที่ที่ทานเคยซื้ออาหารสัตว 

โดยแสดงเปนตาราง แสดงคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) เรื่องสวนประสม

การตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาและการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทาง

ออนไลนใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาอิทธิพล

ของตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม โดยในงานศึกษาวิจัยนี้ไดใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคณูแบบ 

Enter และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน ซึง่ขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคาํตอบครบถวนสมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 132 ชุด คิดเปนรอยละ 100  

ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดโดยแบงผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

           4.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว          

 4.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความไววางใจตอการซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

           4.4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

           4.5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

           4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

ปจจุบันเลี้ยงสัตวชนิดใด สถานที่ที่ทานเคยซื้ออาหารสัตวออนไลน ไดทําการใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คาความถี่และคารอยละ โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางและเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชาย 44 33.3 

หญิง 88 66.7 

รวม 132 100% 

 

จากตารางท่ี 4.1 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิงจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 66.7 และเปนเพศชายจํานวน 44 คนคิดเปนรอยละ 33.3 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา 21 ป 6 4.5 

21-30 ป 90 68.2 

31-40 ป 28 21.2 

มากกวา 40 ป 8 6.1 

รวม 132 100.0 

  

จากตารางท่ี 4.2 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 68.2 รองมาคืออาย ุ31-40 ป จํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 21.2 มากกวา 40 ปจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.1 และต่ํากวาอาย ุ21 ป จํานวน  

6 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวาปริญญาตรี  18 13.6 

ปริญญาตรี            87 65.9 

สูงกวาปริญญาตรี 27 20.5 

รวม 132 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.3 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน สวนใหญระดับการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามอยูระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คดิเปนรอยละ 65.9 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี 

27 คน คิดเปนรอยละ 20.5 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามรายไดตอเดือน   

 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา 10,000 บาท 20 15.2 

10,000-20,000 บาท 47 35.6 

20,001-30,000 บาท 39 29.5 

มากกวา 30,000 บาท 26 19.7 

รวม 132 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน สวนใหญมีรายไดตอเดือน รายได 

10,001-20,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมารายได 20,001-30,000 บาท 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รายไดมากกวา 30,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

19.7 และต่ํากวา 10,000 บาทจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ตามลําดับ 

  

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลผูตอบแบบสอบถามเลี้ยงสัตวชนิดใด  

 

ชนิดสัตว จํานวน (ตัว) รอยละ (%) 

สุนัข 79 48.5% 

แมว 69 42.3% 

อ่ืน ๆ 15 9.2% 

รวม 163 100.0% 

หมายเหตุ เลือกมากกวา 1 คําตอบ 

 

 จากตารางท่ี 4.5 จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน สวนใหญ

เลี้ยงสัตวเลี้ยงชนิด สุนัข จํานวน 79 ตัว คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาเปน แมว 69 ตัว คิดเปน 

รอยละ 42.3 และ อื่น ๆ จํานวน 15 ตัว คิดเปนรอยละ 9.2  
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ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเคยซื้ออาหารสัตว  

 

สถานท่ีที่ผูตอบแบบสอบถาม 

เคยซื้ออาหารสัตว 

จํานวน  

(ท่ีเคยใชสถานท่ี) 

รอยละ (%) 

หนาราน 91 31.4% 

ออนไลน (แอปพลิเคชัน, เว็บไซต ) 132 45.5% 

หางสรรพสินคา 63 21.7% 

แคตตาล็อกตามแบรนดสินคา 3 1.0% 

อ่ืน ๆ 1 0.3% 

รวม 290 100.0% 

หมายเหตุ เลือกมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน สวนใหญมีผูตอบแบบสอบถามเคยซื้อ

อาหารสัตวที่ออนไลน (แอปพลิเคชัน, เว็บไซต) จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาผูตอบ

แบบสอบถามเคยซื้ออาหารสัตวท่ีหนารานจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 31.4 ผูตอบแบบสอบถาม

เคยซื้ออาหารสัตวที่หางสรรพสินคา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.7 ผูตอบแบบสอบถามเคยซือ้

อาหารสัตวทีแ่คตตาล็อกตามแบรดสินคา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1 และผูตอบแบบสอบถาม

เคยซื้ออาหารสัตวที่อ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 

 

4.2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกชองทางออนไลนในการซ้ือ

อาหารสัตว 

    การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกชองทางออนไลนในการซื้อ

อาหารสัตว ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑใน

การวิเคราะหและแปลงผลขอมูลดังนี ้ 

 คาเฉลี่ยมีคาระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยมีคาระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

 คาเฉลี่ยมีคาระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยมีคาระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย 

 คาเฉลี่ยมีคาระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

 โดยทําการนําเสนอในรูปของตารางและเรียงลําดับดังตอไปนี ้



31 

 

ตารางที ่4.7: คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ 4.2601 .61686 มากที่สุด 

ดานราคา 3.37 .63179 ปานกลาง 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.2803 .60368 มากที่สุด 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.0177 .74286 มาก 

ดานการบริการสวนบุคคล 3.8283 .80865 มาก 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว 3.9722 .81550 มาก 

รวม 4.0623 .55745 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.7 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว โดยภาพรวมในระดับมาก ( =4.0623, S.D. 

=0.55745) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญในการเลือกมาก

ที่สุด ( = 4.2803, S.D. = . 0.60368) ตามดวย ดานผลิตภัณฑ ( = 4.2601, S.D. = 0.61686) 

ดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.0177S.D. = 0.74286) ดานการรักษาความเปนสวนตัว ( 

=3.9722, S.D. = 0.81550) ดานการบริการสวนบุคคล ( = 3.8283, S.D. = 0.80865) และดาน

ราคา ( = 3.37, S.D. = 0.60368) ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.8: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานผลิตภัณฑ 

 

ดานผลิตภัณฑ    S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. สินคามีหลากหลายประเภท 4.30 .718 มากที่สุด 

2. สินคามีหลากหลายแบรนด 4.23 .787 มากที่สุด 

3. ขนาดของสินคามีหลากหลาย 4.26 .684 มากที่สุด 

รวม 4.2601 .61686 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.8 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( 

=4.2601, S.D. =0.61686) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสินคามีหลากหลายประเภทมีความสําคัญมาก

ที่สุด ( = 4.30, S.D. =0.718) รองลงมาคือ ขนาดของสินคามีหลากหลาย ( = 4.26, S.D. = 

0.684) และสินคามีหลากหลายแบรนด ( = 4.3, S.D. = 0.787) 

 

ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว   

 

ดานราคา  S.D. ระดับความคิดเห็น 

4. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.29 .683 มากที่สุด 

5. มีสินคาหลากหลายระดับราคาใหเลือกซื้อ 4.30 .676 มากที่สุด 

6. มีความชัดเจนของการแสดงราคาในเว็บไซต 4.30 .720 มากที่สุด 

7. มีราคาขายปลีกและราคาขายสง 3.81 1.092 มาก 

8. สามารถตอรองราคากับผูขายได 3.37 1.310 มาก 

รวม 4.0152 .63179 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.0152, 

S.D. =0.63179) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือมีสินคาหลากหลาย

ระดับราคาใหเลือกซื้ออยูในระดับมากที่สุด ( = 4.30, S.D. =0.676) มีความชัดเจนของการแสดง

ราคาในเว็บไซตอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.30, S.D. =0.720 ) รองลงมาคือ ราคาสนิคาเหมาะสม

กับคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.683) มีราคาขายปลีกและราคาขายสงอยูใน

ระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 1.092) และสามารถตอรองราคากับผูขายไดอยูในระดับมาก ( = 

3.37, S.D. = 1.310) 
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ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. สามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลา 4.47 .635 มากที่สุด 

10. การจัดแสดงสินคาอยางเปนระเบียบ งาย

ตอการเลือกซื้อสินคา 

4.22 .823 มากทีสุ่ด 

11. รูปแบบเว็บไซตดูทันสมัย 4.15 .869 มาก 

รวม 4.2803 .60368 มากที่สุด 

  

จากตารางท่ี 4.10 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( =4.2803, S.D. =0.60368) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมาก

ที่สุดคือสามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลาอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.47, S.D. =0.635) รองลงมาคือ 

การจัดแสดงสินคาอยางเปนระเบียบ งายตอการเลือกซื้อสินคาอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.22, S.D. 

= 0.823) และรูปแบบเว็บไซตดูทันสมัยอยูในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.869) 

 

ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

การสงเสริมการตลาด   S.D. ระดับความคิดเห็น 

12. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยาง

สม่ําเสมอ  

4.14 .863 มาก 

13. การคืนกําไรใหแกผูซื้อสินคาอยางตอเนื่อง 4.12 .865 มาก 

14. การสงขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ 3.80 1.009 มาก 

รวม 4.0177 .74286 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.11 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( =4.0177, S.D. =0.74286) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือ
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สามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลาอยูในระดับมาก ( = 4.14, S.D. =0.863) รองลงมาคือการคืนกําไร

ใหแกผูซื้อสินคาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.865) และการสงขอมูลขาวสาร

อยางสม่ําเสมออยูในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 1.009) 

 

ตารางที่ 4.12: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

การใหบริการสวนบคุคล  S.D. ระดับความคิดเห็น 

15. การใหขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น 3.52 1.195 มาก 

16. เว็บไซตนี้มีการเก็บประวัติทางชองคนหา

แลวนํามาแนะนําสินคาใหกับผูซื้อแตละบุคคล 

3.98 .869 มาก 

17. เว็บไซตนี้มีเจาหนาที่ สามารถตอบกลับ 

และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาทันที 

3.99 .945 มาก 

รวม 3.8283 .80865 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.12 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานการใหบริการสวนบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( = 3.8283, S.D. =0.80865) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุด

คือเว็บไซตนี้มีเจาหนาที่ สามารถตอบกลับ และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาทันทีอยูในระดับมาก ( = 

3.99, S.D. = 0.945) รองลงมาคือเว็บไซตนี้มีการเก็บประวัติทางชองคนหาแลวนํามาแนะนําสินคา

ใหกับผูซื้อแตละบุคคลอยูในระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.869) และการใหขอมูลขาวสาร 

โปรโมชั่นอยูในระดับมาก ( = 3.52, S.D. = 1.195) 
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ตารางที่ 4.13: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว  S.D. ระดับความคิดเห็น 

18. เว็บไซตนี้มีการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคา 

ไดอยางปลอดภัย 

4.04 .868 มาก 

19. เว็บไซตมีเครื่องหมายหรือ ระบบที่แสดง

ปองกันการ Hack  ขอมูล 

3.89 1.031 มาก 

20. เว็บไซตนี้มีการเปดเผยขอมูลความลับของ

ลูกคาเพียงเพ่ือดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จ  

3.99 .929 มาก 

รวม 3.9722 .81550 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.13 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานการรักษาความเปนสวนตัวโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( =3.9722, S.D. =0.81550) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมาก

ที่สุดคือเว็บไซตนี้มีการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคา ไดอยางปลอดภัยอยูในระดับมาก ( = 4.04, S.D. 

= 0.868) รองลงมาคือเว็บไซตนี้มีการเปดเผยขอมูลความลับของลูกคาเพียงเพ่ือดําเนินธุรกรรมตาง ๆ 

ใหสําเร็จ อยูในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 0.929) และเว็บไซตมีเครื่องหมายหรือ ระบบที่แสดง

ปองกันการ Hack  ขอมูลอยูในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 1.031) 

 

4.3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความไววางใจตอการซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นดานความไววางใจตอการซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลนไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการ

วิเคราะหในรูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.14: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไววางใจตอการซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลน 

 

ความไววางใจ 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. สินคาที่ขายผานเว็บไซตที่ใหบริการขาย

อาหารสัตวมีคุณภาพตามที่ไดลงประกาศจริง 

4.31 .607 มากที่สุด 

2. ทานไววางใจในวิธีการชําระเงินเมื่อทานซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

4.27 .697 มากที่สุด 

3. ทานไววางใจวาความปลอดภัยของอาหาร

สัตวที่ขายในเว็บไซตที่ใหขายอาหารสัตวนั้นตรง

ตามมาตรฐาน 

4.30 .605 มากที่สุด 

4. ทานไววางใจเว็บไซตทีขายอาหารสัตววาจะ

รับผิดชอบสินคาของทานหากเกิดการชํารุด  

สูญหาย เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ

ขนสงสินคา 

4.05 .837 มาก 

5. ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลนจะมีการจัดสงไดตรงตามเวลา

ที่กําหนด 

4.12 .721 มาก 

6. ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลนมีราคาถูกกวารานคาทั่วไป 

4.20 .746 มาก 

รวม 4.2071 .53548 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.14 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอความไววางใจภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( =4.2071, S.D. =0.53548) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือ 

สินคาที่ขายผานเว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตวมีคุณภาพตามที่ไดลงประกาศจริง อยูในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.31, S.D. = .607) รองลงมาคือไววางใจวาความปลอดภัยของอาหารสัตวที่ขายในเว็บไซต

ที่ใหขายอาหารสัตวนั้นตรงตามมาตรฐาน อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.605) ทาน

ไววางใจในวิธีการชําระเงินเมื่อทานซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนอยูในระดับมากที่สุด  
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( = 4.27, S.D. = 0.697) ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลนมีราคาถูกกวา

รานคาทั่วไปอยูในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.746) ไววางใจวาการซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลนจะมีการจัดสงไดตรงตามเวลาที่กําหนดอยูในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.721) และ 

ไววางใจเว็บไซตทีขายอาหารสัตววาจะรับผิดชอบสินคาของทานหากเกิดการชํารุด สูญหาย เนื่องจาก

ความผิดพลาดของระบบขนสงสินคาอยูในระดับมาก ( = 4.05, S.D. = 0.837) 

  

4.4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหาร

สัตวไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการวิเคราะห

ในรูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.15: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับความคดิเห็นการรับรูคุณคาของ 

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

ในการซื้ออาหารสัตว 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

1. คุณคาดานการบริการ 4.1420 .63170 มาก 

2. คุณคาดานอารมณ 4.0859 .71293 มาก 

3. คุณคาดานการเงิน 4.2348 .59318 มากที่สุด 

4. คุณคาดานการบูรณาการของตราสินคา 4.2449 .62308 มากที่สุด 

5. คุณคาดานความสะดวกสบาย 4.3359 .57144 มากที่สุด 

รวม 4.2087 .52778 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.15 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว โดยภาพรวมในระดับมาก ( = 4.2087, S.D. = 0.52778) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวามีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคุณคาดานความสะดวกสบาย ( = 4.3359, S.D. = 

0.57144) ตามดวย คุณคาดานการบูรณาการของตราสินคา ( = 4.2449, S.D. = 0.62308) คุณคา

ดานการเงิน ( = 4.2348 S.D. = 0.59318) คุณคาดานการบริการ ( = 4.1420, S.D. = 0.63170) 

และคุณคาดานอารมณ ( = 4.0859, S.D. = 0.71293) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.16: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

คุณคาดานการบริการ 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

1. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวนําเสนอสินคาและ

บริการตรงตามความตองการของทาน 

4.27 .742 มากที่สุด 

2. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีการใหบริการท่ีดี

เมื่อเทียบกับคาใชจายที่เสนอใหกับลูกคาที่หนา

เว็บไซต 

4.08 .896 มาก 

3. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวเปนแหลงใหความรู

เก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยงแกทาน 

4.15 .786 มาก 

4. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีบริการหลังการขาย

ที่ทําใหทานอยากกลับมาใชอีก 

4.07 .764 มาก 

รวม 4.1420 .63170 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.16 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตวดานคุณคาดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.1420, S.D. = 

0.63170) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือเว็บไซตที่ขายอาหารสัตว

นําเสนอสินคาและบริการตรงตามความตองการของทานอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 

0.742) รองลงมาคือเว็บไซตที่ขายอาหารสัตวเปนแหลงใหความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยงแกทาน 

อยูในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.786) เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีการใหบริการที่ดีเมื่อเทียบกับ

คาใชจายที่เสนอใหกับลูกคาที่หนาเว็บไซตอยูในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.896) และเว็บไซตที่

ขายอาหารสัตวมีบริการหลังการขายที่ทําใหทานอยากกลับมาใชอีกอยูในระดับมาก ( = 4.07, S.D. 

= 0.764) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.17: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

ดานคุณคาดานอารมณ 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

5. การคนหาสินคา หรือเปรียบเทียบขอมูลสินคา 

ในเว็บไซตขายอาหารสัตว ทําใหทานรูสึกสนุก 

ไมนาเบื่อ 

4.08 .844 มาก 

6. ทานรูสึกวามีสิ่งกระตุนเมื่อใชงานเว็บไซตท่ี

ใหบริการขายอาหารสัตวออนไลน 

4.08 .820 มาก 

7. ทานรูสึกดีเม่ือใชงานเว็บไซตที่ขายอาหารสัตว

ออนไลน 

4.10 .760 มาก 

รวม 4.0859 .71293 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.17 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตวดานคุณคาดานอารมณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.0859, S.D. = 

0.71293) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือทานรูสึกดีเมื่อใชงาน

เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวออนไลนอยูในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = .760) รองลงมาคือ ทานรูสึกวา

มีสิ่งกระตุนเมื่อใชงานเว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตวออนไลน อยูในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 

0.820) การคนหาสินคา หรือเปรียบเทียบขอมูลสินคา ในเว็บไซตขายอาหารสัตว ทําใหทานรูสึกสนุก 

ไมนาเบื่ออยูในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.844) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.18: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

คุณคาดานการเงิน 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

8. การกําหนดราคาในเว็บไซตท่ีใหบริการขาย

อาหารสัตวออนไลนมีความแนนอน ถูกตอง 

4.26 .684 มากที่สุด 

9. เว็บไซตทีข่ายอาหารสัตวใหสวนลดแกสมาชิก

เว็บไซตของทางราน 

4.20 .814 มาก 

10. การซื้ออาหารสัตวในเว็บไซตมีความคุมคา 

เพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทาง หรือคนหา

สินคาดวยการเดินคนหา 

4.27 .697 มากที่สุด 

11. โดยภาพรวมทานคิดวาการซื้ออาหารสัตว

ออนไลนมีความคุมคา 

4.22 .691 มากที่สุด 

รวม 4.2348 .59318 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.18 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตวดานคุณคาดานการเงิน โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ( =4.2348, S.D. 

=0.59318) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือการซื้ออาหารสัตวใน

เว็บไซตมีความคุมคา เพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทาง หรือคนหาสินคาดวยการเดินคนหา อยูใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.697) ตามดวย การกําหนดราคาในเว็บไซตที่ใหบริการขาย

อาหารสัตวออนไลนมีความแนนอน ถูกตอง ( = 4.26, S.D. = 0.684) โดยภาพรวมทานคิดวาการซื้อ

อาหารสัตวออนไลนมีความคุมคา ( = 4.22 S.D. = 0.691) และเว็บไซตที่ขายอาหารสัตวใหสวนลด

แกสมาชิกเว็บไซตของทางรานอยูในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.814) ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.19: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

คุณคาดานการบูรณาการของตราสินคา 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

12. ภาพลักษณเว็บไซตเปนท่ีจดจํา จดจําไดงาย 4.29 .715 มากที่สุด 

13. ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสมกับสินคา

สัตวเลี้ยงที่นําเสนอขาย 

4.23 .697 มากที่สุด 

14. ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสมกับทุกเพศ

ทุกวัย 

4.21 .811 มากที่สุด 

รวม 4.2449 .62308 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.19 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตวดานคุณคาดานการบูรณาการของตราสินคาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   

( = 4.2449, S.D. =0.62308) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือ

ภาพลักษณเว็บไซตเปนที่จดจํา จดจําไดงายอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. =  .715) รองลงมา

คือ ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสมกับสินคาสัตวเลี้ยงที่นําเสนอขายอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.23, 

S.D. = 0.697) ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.21, S.D. 

= 0.811) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

คุณคาดานความสะดวกสบาย 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

15. การสั่งซื้ออาหารสัตวผานทางเว็บไซต

สะดวกสบายกวาการสั่งซื้อทางโทรศัพทหรือ 

การไปซื้อที่รานคาโดยตรง 

4.39 .661 มากที่สุด 

16. การใชงานเว็บไซตขายอาหารสัตวทําใหการ

คนขอมูลสินคางายกวาการไปซื้อที่รานคา หรือ 

การซื้อผานแคตตาล็อก 

4.23 .716 มากที่สุด 

17. เว็บไซตท่ีใหบริการขายอาหารสัตวออนไลน

ทําใหทานสามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

4.39 .627 มากที่สุด 

รวม 4.3359 .57144 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.20 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนใน

การซื้ออาหารสัตวดานคุณคาดานความสะดวกสบายโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( = 4.3359, 

S.D. = 0.57144) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากท่ีสุดคือเว็บไซตท่ีใหบริการ

ขายอาหารสัตวออนไลนทําใหทานสามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.39, 

S.D. = 0.627) การสั่งซื้ออาหารสัตวผานทางเว็บไซตสะดวกสบายกวาการสั่งซื้อทางโทรศัพทหรือการไป

ซื้อที่รานคาโดยตรงอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.39, S.D. = 0.661) เว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตว

ออนไลนทําใหทานสามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 0.716) 

ตามลําดับ 

 

4.5 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นดานการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นดานการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทาง

ออนไลนไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการ

วิเคราะหในรูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.21: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง 

ผานชองทางออนไลน 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ 

คิดเห็น 

1. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลน เพราะสะดวกสบายกวาการไปซื้อที่

รานคาโดยตรง 

4.39 .707 มากที่สุด 

2. การใหขอมูลสินคาที่ถูกตองและ ครบถวนเปน

เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหทานตัดสินใจซื้ออาหาร

สัตวผานชองทางออนไลน 

4.36 .667 มากที่สุด 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยาง

สม่ําเสมอ เชน การลดราคา เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทํา

ใหทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลน 

4.29 .825 มากที่สุด 

4. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลน เพราะ การคนหาและเปรียบเทียบ

ราคาสินคาทําไดดวยตัวเอง 

4.28 .680 มากทีสุ่ด 

5. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวทางออนไลน

เฉพาะเว็บไซตที่ไดรับการรีวิว ทางออนไลน 

4.27 .782 มากที่สุด 

รวม 4.3182 .56458 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.21 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผาน

ชองทางออนไลน โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ( = 4.3182, S.D. = .56458) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวามีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือทานตดัสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

เพราะสะดวกสบายกวาการไปซื้อที่รานคาโดยตรง ( = 4.39, S.D. = 0.707) ตามดวยการใหขอมูล

สินคาที่ถูกตองและ ครบถวนเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลน ( = 4.36, S.D. = 0.667) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การลด

ราคา เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน ( = 4.29 S.D. = 
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0.825) ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน เพราะ การคนหาและเปรียบเทียบราคา

สินคาทําไดดวยตัวเอง ( = 4.28, S.D. = 0.680) และทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวทางออนไลนเฉพาะ

เว็บไซตที่ไดรับการรีวิว ทางออนไลน ( =4.27, S.D. = 0.782) ตามลําดับ  

 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

  การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรู

คุณคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนในครั้งนี้มีการวิเคราะหขอมูล 

โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Enter และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งนําเสนอการ

วิเคราะหขอมูลดังตารางดานลาง 

 

ตารางที่ 4.22: ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

 

ตัวแปร 
 

B β t Sig. Tolerance VIF 

ดานผลิตภัณฑ .089 .097 1.472 .144 .576 1.736 

ดานราคา -.068 -.076 -.880 .381 .339 2.951 

ดานชองทางการจัดจําหนาย .053 .056 .752 .454 .451 2.215 

ดานการสงเสริมการตลาด .106 .140 1.617 .108 .339 2.953 

ดานการบริการสวนบุคคล -.108 -.155 -1.937 .055 .393 2.544 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว .029 .042 .536 .593 .401 2.492 

ดานความไววางใจ .259 .245 2.809 .006 .331 3.023 

คุณคาดานการบริการ .063 .070 .732 .465 .275 3.638 

คุณคาดานอารมณ -.075 -.095 -1.211 .228 .407 2.456 

คุณคาดานการเงิน .174 .182 1.711 .090 .222 4.506 

คุณคาดานการบูรณาการของ ตราสินคา .032 .035 .472 .638 .446 2.243 

คุณคาดานความสะดวกสบาย .391 .395 4.865 .000 .382 2.618 

a. Dependent Variable: TOTALPURCHASE  

n=132, R2= .700, F=23.118, Sig. = 0.000b P-Value ≤ 0.05 
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ภาพที่ 4.1: ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจ การรับรูคุณคาของ

ชองทางออนไลน ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง 

 

                    ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลติภณัฑ  

(β = 0.097, Sig. = 0.144) 

2. ดานราคา  

(β = -0.076, Sig. = 0.381) 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  

(β = 0. .056, Sig. = 0.454) 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด 

(β = 0.140, Sig. = 0.108) 

5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง 

(β = -0.155, Sig. = 0.055) 

6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

(β = 0.042, Sig. = 0.593) 

 

ความไววางใจ  

(β = 0.245, Sig. = 0.006) 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

1.คุณคาดานการบริการ  

(β = 0.070, Sig. = 0.465) 

2.คุณคาดานอารมณ  

(β = -0. 095, Sig. = 0.228) 
3.คุณคาดานการเงิน  

(β = 0.182, Sig. = 0.090) 

4.คณุคาดานการบูรณาการตราสนิคา  

(β = 0.035, Sig. = .638) 

5.คุณคาดานความสะดวกสบาย  

(β = 0. 395, Sig. = 0.000) 

 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 



46 

 

จากการศึกษาตามตารางที่ 4.22 จากการศึกษาตามตารางที่ 4.22 เม่ือพิจารณาคา 

Tolerance อยูระหวาง 0.222 - 0.576 และ VIF มีคาระหวาง 1.736-4.506 คาท้ัง 2 คาอยูในเกณฑ

ที่ถือวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันนอย จึงถือไดวาตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหในครั้งนี้ไมมี

ปญหาเรื่องความสัมพันธของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของ

การใชสถิติวิเคราะหการถดถอยท่ีกําหนดใหคา Tolerance ตองมากกวา 0.10 และคา Variance 

Inflation Factor (VIF) ตองนอยกวา 10 (Hair, et al., 2006) จึงสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 เม่ือวิเคราะหถดถอยพหุคูณพบวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนคิดเปนรอยละ 70 (R = 0.700) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่รอยละ 30 เปนผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัยครั้งนี ้

เมื่อพิจาราณารายตัวแปรพบวาดานความไววางใจ (β =0.245, Sig. = 0.006) และตามดวย

คุณคาดานความสะดวกสบาย (β = 0. 395, Sig. = 0.000) สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ผานชองทางออนไลนซึ่งระดับนัยสําคัญ ทางสถิติอยูในระดับที่ต่ํากวา 0.05 และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการ

ใหบริการแบบเจาะจง ดานการรักษาความเปนสวนตัว รวมถึง การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน 

คุณคาดานการบริการ คุณคาดานอารมณ คุณคาดานการเงิน คุณคาดานการบูรณาการตราสินคานั้น

ไมสงผลตอการตัดสินใจในการซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

 

ตารางที่ 4.23: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคา สงผลตอการตดัสินใจซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.23 (ตอ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการใหบริการแบบเจาะจง สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการรักษาความเปนสวนตัว สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 2 ความไววางใจ สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ยอมรับในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว

เลี้ยงออนไลน  

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 3.1 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนดานการบริการ สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 3.2 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนดานอารมณ สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 3.3 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนดานการเงิน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.23 (ตอ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3.4 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนดานการบูรณาการตราสินคา สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ปฏิเสธในสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 3.5 การรับรูคุณคาของชองทาง

ออนไลนดานความสะดวกสบาย สงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน 

ยอมรับในสมมติฐาน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   การวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 132 ตัวอยาง และใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแกการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ไดแกการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ผูวิจัยสรุปผลการศกึษา การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

 จากผลการวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาที่สงผลตอ 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน จํานวนผูตอบแบบสอบ 132 คน สามารถสรุป

ผลการวิจัยอยางละเอียด ดังนี้ 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ

ระหวาง 21-30 ปมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีซึ่งมีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,000-20,000 

บาท เลี้ยงสุนัข โดยที่ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเคยซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

 5.1.2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สัตวผานชองทางออนไลน   

ดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาดานท่ีมีระดับการแปลผลมากที่สุดคือ สินคามีหลากหลายประเภทอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ขนาดของสินคามีหลากหลายอยูในระดับมากท่ีสุด และสินคามีหลากหลายแบรนดอยูใน

ระดับมากที่สุด  

 ดานราคาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปล

ผลมากที่สุดคือมีสินคาหลากหลายระดับราคาใหเลือกซื้ออยูในระดบัมากที่สุด มีความชัดเจนของการ

แสดงราคาในเว็บไซตอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับ
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มากที่สุด มีราคาขายปลีกและราคาขายสงอยูในระดับมาก และสามารถตอรองราคากับผูขายไดอยูใน

ระดับมาก 

ดานชองทางการจัดจําหนายพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือสามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลาอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ การจัดแสดงสินคาอยางเปนระเบียบ งายตอการเลือกซื้อสินคาอยูในระดับมากที่สุด  

และรูปแบบเว็บไซตดูทันสมัยอยูในระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาดพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา

ดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือสามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลาอยูในระดับมาก รองลงมาคือการ

คืนกําไรใหแกผูซื้อสินคาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และการสงขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมออยูใน

ระดับมาก ตามลําดับ 

ดานการใหบริการสวนบุคคลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือเว็บไซตนี้มีเจาหนาที่ สามารถตอบกลับ และมีปฏิสัมพันธกับ

ลูกคาทันทีอยูในระดับมาก รองลงมาคือเว็บไซตนี้มีการเก็บประวัติทางชองคนหาแลวนํามาแนะนํา

สินคาใหกับผูซื้อแตละบุคคลอยูในระดับมาก และการใหขอมูลขาวสาร โปรโมชั่นอยูในระดับมาก 

ดานการรักษาความเปนสวนตัวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือเว็บไซตนี้มีการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคา ไดอยางปลอดภัย 

อยูในระดับมาก รองลงมาคือเว็บไซตนี้มีการเปดเผยขอมูลความลับของลูกคาเพียงเพ่ือดําเนินธุรกรรม

ตาง ๆ ใหสําเร็จ อยูในระดับมาก และเวบ็ไซตมีเครื่องหมายหรือระบบที่แสดงปองกันการ Hack  

ขอมูลอยูในระดับมาก  

 5.1.3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยดานความไววางใจตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลน 

ความไววางใจภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผล

มากที่สุดคือ สินคาที่ขายผานเว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตวมีคณุภาพตามท่ีไดลงประกาศจริงอยู

ในระดับมาก รองลงมาคือไววางใจวาความปลอดภัยของอาหารสัตวที่ขายในเว็บไซตที่ใหขายอาหาร

สัตวนั้นตรงตามมาตรฐาน อยูในระดับมากที่สุด ทานไววางใจในวิธีการชําระเงินเมื่อทานซื้ออาหาร

สัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนอยูในระดับมากที่สุด ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสตัวผานชองทาง

ออนไลนมีราคาถูกกวารานคาทั่วไปอยูในระดับมาก ไววางใจวาการซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลนจะมีการจัดสงไดตรงตามเวลาที่กําหนดอยูในระดับมาก และ ไววางใจเว็บไซตทีขายอาหาร

สัตววาจะรับผิดชอบสินคาของทานหากเกิดการชํารุด สูญหาย เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ

ขนสงสินคาอยูในระดับมาก  
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 5.1.4 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยดานการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานคณุคาดานการบริการ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากท่ีสุดคือเว็บไซต 

ที่ขายอาหารสัตวนําเสนอสินคาและบริการตรงตามความตองการของทานอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือเว็บไซตท่ีขายอาหารสัตวเปนแหลงใหความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยงแกทาน อยูใน

ระดับมาก เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีการใหบริการที่ดีเมื่อเทียบกับคาใชจายที่เสนอใหกับลูกคาที่หนา

เว็บไซตอยูในระดับมาก และ เว็บไซตท่ีขายอาหารสัตวมีบริการหลังการขายที่ทําใหทานอยากกลับมา

ใชอีกอยูในระดับมาก 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานคณุคาดานอารมณโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมากที่สุดคือทานรูสึกดีเม่ือ

ใชงานเว็บไซตท่ีขายอาหารสัตวออนไลนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานรูสึกวามีสิ่งกระตุนเมื่อใช

งานเว็บไซตท่ีใหบริการขายอาหารสัตวออนไลน อยูในระดับมาก การคนหาสินคา หรือเปรียบเทียบ

ขอมูลสินคา ในเว็บไซตขายอาหารสัตว ทําใหทานรูสึกสนุก ไมนาเบื่ออยูในระดับมาก 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานคณุคาดานการเงิน โดย

ภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือการซื้อ

อาหารสัตวในเว็บไซตมีความคุมคา เพราะไมตองเสียเวลาในการเดินทาง หรือคนหาสินคาดวยการเดิน

คนหา อยูในระดับมากที่สุด ตามดวย การกําหนดราคาในเว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตวออนไลน

มีความแนนอน ถูกตอง โดยภาพรวมทานคิดวาการซื้ออาหารสัตวออนไลนมีความคุมคา และเว็บไซต

ทีข่ายอาหารสัตวใหสวนลดแกสมาชิกเว็บไซตของทางรานอยูในระดับมาก 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตวดานคณุคาดานการบูรณาการของ

ตราสินคาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับการแปลผลมาก

ที่สุดคือภาพลักษณเว็บไซตเปนที่จดจํา จดจําไดงายอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณของ

เว็บไซตเหมาะสมกับสินคาสัตวเลี้ยงท่ีนําเสนอขายอยูในระดับมากที่สุด ภาพลักษณของเว็บไซต

เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอยูในระดับมากที่สุด 

ระดับการแปลผลมากที่สุดคือเว็บไซตท่ีใหบริการขายอาหารสัตวออนไลนทําใหทานสามารถ

ซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากที่สุด การสั่งซื้ออาหารสัตวผานทางเว็บไซตสะดวกสบาย

กวาการสั่งซื้อทางโทรศัพทหรือการไปซื้อที่รานคาโดยตรงอยูในระดับมากที่สุด เว็บไซตที่ใหบริการ

ขายอาหารสัตวออนไลนทําใหทานสามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงอยูในระดับมากท่ีสุด  
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 5.1.5 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตว

ผานชองทางออนไลน เพราะสะดวกสบายกวาการไปซื้อที่รานคาโดยตรง ตามดวย การใหขอมูลสินคา

ที่ถูกตองและ ครบถวนเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การลดราคา เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหทานตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน เพราะการ

คนหาและเปรียบเทียบราคาสินคาทําไดดวยตัวเอง และทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวทางออนไลน

เฉพาะเว็บไซตที่ไดรับการรีวิว ทางออนไลน  

 

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ไมสงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไมสงผลการตัดสินใจซื้อ

อาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  

ไมสงผลตอการตัดสนิใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไมสงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน  

สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการแบบเจาะจง  

ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการรักษาความเปนสวนตัว  

ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ความไววางใจ สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน สงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน ไมสงผลการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยง

ออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.1 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการบริการ  ไมสงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 3.2 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานอารมณ ไมสงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.3 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการเงิน ไมสงผลการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.4 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานการบูรณาการตราสินคา 

ไมสงผลการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.5 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานความสะดวกสบาย สงผล

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

5.3 อภิปรายผล   

จากผลการวิจัยเรื่องการสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนมีประเด็นมาอภิปรายผลดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 ความไววางใจในการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

ผลการวิจัยพบวาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ในปจจุบันนี้การเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงเปลี่ยนไปจากอดีตที่

เจาของหาขาวหาน้ําใหกิน พาไปฉีดวัคซีน ดูแลเวลาปวย แตสัตวเลี้ยงในยุคปจจุบันมีคาใชจายในการ

ดําเนินชีวิตที่โดยเฉลี่ยเลี้ยงสุนัข 1 ตัว มีคาใชจายอยูที่ 1,000-1,500 บาทตอเดือน สวนคาใชจายของ

แมว 1 ตัว อยูที่ 700-1,000 บาทตอเดือน ซึ่งไมใชแคการที่ใหอาหารสัตวเพียงอยางเดียวเทานั้นยังมี

การใหสัตวเลี้ยงรับบริการอ่ืน ๆ อีกดวยซึ่งการจะใชสินคากับคนในครอบครัวนั้นตองใชความไววางใจ

อยางมาก วารานคา สินคาและอาหารที่ใหสัตวเลี้ยงซึ่งเปนครอบครัวหรือ Pet Humanization คนรัก

สัตวนิยมเลี้ยงสัตวเสมือนลูก (SME in Focus ธนาคารกรุงเทพ, 2564) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(พิศุทธิ์ อุปถัมภ, 2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความไววางใจและลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน

สงผลตอความตั้งใจ ซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานความไววางใจ

ในการตัดสินใจ ซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน  

 สมมติฐานท่ี 3.5 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานความสะดวกสบายในการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน ผลการวิจัยพบวาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีการสํารวจ

จากผูเลี้ยงสัตวที่เขารวมงาน Pet Expo Thailand 2021 มีความตองการในการอํานวยความ

สะดวกสบายในการพาสัตวเลี้ยงไปยังสถานที่ตาง ๆ หรือการจัดแบงสวนสําหรับครอบครัวที่มีสัตว

เลี้ยงของโรงแรม หรือของรานอาหาร เปนตน ซึ่งแมในปจจุบันสถานที่ตาง ๆ เริ่มใหความสําคัญกับ

การพาสัตวเลี้ยงไปในสถานที่ตาง ๆ ได แตก็ยังมีไมถึง 10% ของสถานที่ในชีวิตประจําวันของผูเลี้ยง

สัตว สิ่งท่ีคนสนใจมาเลือกซื้อภายในงานหลัก ๆ ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกัน คือ อาหารสัตว 

อุปกรณเลี้ยงสัตว และเสื้อผาของเลนสําหรับสัตว ซึ่งมีทางเลือกมากมายหลากหลายในปจจุบัน  
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(ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล, 2564) ดังนั้นการที่ไดเจาของสัตวเลี้ยงไดความสะดวกสบายในดานตาง ๆ ไม

วาจะเปนความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ การรับบริการจากที่พัก หรือจะเปนความสะดวกสบายใน

การรับการรักษาจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ และสอดคลองกับภาพรวมตลาดสัตวเลี้ยงในประเทศไทย

ภาพรวมตลาดสัตวเลี้ยงในประเทศไทยที่มมีูลคาราว 3.85 หมื่นลานบาท/ป เติบโตราวรอยละ 5-10 

ตอป โดยรวมถึงอาหาร, สินคา และบริการ ที่เกี่ยวของกับสัตวทั้งหมด (“ตลาดนองแมว-หมา ใครวา 

มุงมิ้ง ป'57 โต 1.3 หมื่นลาน”, 2557) 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

5.4.1 จากผลวิจัยนั้นดานความไววางใจจะสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการที่มองสัตวเลี้ยงเปนเหมือนมนุษยนั้นทําใหผูที่เปนผูซื้อจะตอง

การความไววางใจทั้งธุรกิจ ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ไมวาจะเปนผูรับมาขาย หรือผูผลิต ควรจะสราง

ความไววางใจใหกับผูซื้อใหไดมากที่สุด ไมวาจะเปนการขายอาหารสัตวมีคุณภาพตามท่ีไดลงประกาศ

จริง วิธีการชําระเงิน ความปลอดภัยของอาหารสัตวที่ขายในเว็บไซต รับผิดชอบสินคาของทานหาก

เกิดการชํารุด สูญหาย เนื่องจากความผิดพลาดของระบบขนสงสินคา การจัดสงไดตรงตามเวลาที่

กําหนด และการใหบริการหลังการขายใหกับผูที่ซื้อสินคาไปแลว ซึง่การทําเว็บไซตใหนาไววางใจก็เปน

สิ่งจําเปนในการทําใหธุรกิจนาสนใจมากขึ้น ไมวาจะเปนการออกแบบเว็บไซตใหเหมาะสมกับธุรกิจ 

การเลือกสีเลือกแบบตัวอักษรการใชภาษาที่ถูกตอง มีการอัพเดตเนื้อหาขอมูลเว็บไซตอยางตอเนื่องให

มีการเคลื่อนไหว และไมถูกปลอยใหทิง้ราง ยกตัวอยางเชน ถาผูซื้อเขาไปในเว็บไซตที่ไมไดอัพเดต

ขอมูลนานหลายเดือน ทําใหผูซื้อไมไววางใจวาเว็บไซตนี้ยังขายสินคาอยูหรือไมไดขายแลว หรือเม่ือสั่ง

สินคาแลวจะไดรับสินคาหรือไม เว็บไซตควรมีขอมูลผูขายที่ติดตอไดอยางชัดเจน ซึ่งหลัก ๆ แลวควร

จะมี ชื่อบริษัท ที่อยู แผนที่รานคา เบอรโทรเพ่ือสรางความไววางใจ และสุดทายการลงรีวิวความ

คิดเห็นจากผูซื้อจริงก็จะสามารถแสดงใหเห็นวาทางรานใหบริการกับผูซื้อที่เคยซื้ออยางไรจะทําใหเกิด

ความไววางใจเพ่ิมข้ึน (Pattamon, 2019)  
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 5.4.2 จากผลวจิัยนั้นดานการรับรูคุณคาของชองทางออนไลนดานความสะดวกสบาย  

สงผลการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงออนไลนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก COVID-19  

ทําใหผูคนมีความกดดันในเรื่องตาง ๆ และเรื่องของเวลาดวยเชนกัน เพราะตั้งจัดการเวลาเพ่ือให

กิจกรรมตาง ๆ เสร็จสิ้นไปอยางรวดเร็วในแตละวัน ผลสํารวจพบวา รอยละ 86 ผูบริโภคคาดวาชีวิต

ของตนจะมีความยุงยากมากข้ึน ตองการใชเวลามากขึ้น และมีอีกรอยละ 95 ที่อยากใหชีวิตของตนเอง

งายขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้เรียกวา Convenience Seeker ซึ่งเปนผูบริโภคที่มองหาความสะดวกสบาย

เปนหลัก โดยมี รอยละ 89 ระบุวาตนยอมจายเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือชวยใหการซื้อสินคาประหยัดเวลาได 

มากขึ้น และรอยละ 94 บอกวาพวกเขาจะนําความสะดวกสบายมาพิจารณาควบคูกับการตัดสินใจซื้อ 

(Marketingoops, 2564) ซึ่งธุรกิจตาง ๆ ควรพิจารณาวาจะทําอยางไรใหเว็บไซต การใหบริการและ

ผลิตภัณฑของตราสินคานั้น ๆ จะสามารถชวยเหลือผูซื้อใหใชชีวิตงายข้ึน และใชเวลานอยลง เพ่ือให 

ผูซื้อไดมีเวลาไปทําในสิ่งที่ตองการไดมากขึ้น 

 

5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้มีมุมมองที่หลากหลายขึ้น หรือมีความชัดเจนท่ีมากขึ้น และการ

แกปญหาสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลนผูวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี ้

5.5.1 ควรทําการศึกษากับประชากร/กลุมตัวอยาง นอกเหนือจากแพลตฟอรมเดียว และ

ตองการใหศึกษากลุมตัวอยางในตางประเทศ ที่นอกเหนือจากกลุมผูซื้ออาหารสัตวผานชองทาง

ออนไลนในไทยครั้งนี้วากลุมประชากรและอาชีพอ่ืน ๆ มีการใชสวนประสมการตลาด ความไววางใจ 

และการรับรูคณุคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือที่จะไดทราบ

ถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคและครอบคลุมทุกกลุม  

5.5.2 ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม ที่สามารถสงผลการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ใหเปน

แนวทางแกผูทําธุรกิจที่เก่ียวคอยกับงานวิจัยเก่ียวกับสัตวเลี้ยง การเพิ่มตัวเลือกสัตวเลี้ยงใหครอบคลุม

ทุกชนิดไมจํากัดแคสัตวเล็ก หรือผูสนใจในสัตวเลี้ยงนําผลที่ไดจากการวิจัยไปแนวทางในการปรับปรุง

กลยุทธธุรกิจของตนตอไป เชนการทําหนาเว็บไซตใหมีความสะดวกสบายและนาไววางใจ การให

ความรูเพื่อสรางความไววางใจ ใหใชชีวิตงายขึ้น ใชเวลานอยลง และมีความนาเชื่อถือเพ่ือใหเกิดการ

ตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ 
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แบบสอบถาม 

เรื่องสวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรูคุณคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

อาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา สวนประสมการตลาด ความไววางใจ และการรับรู

คุณคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน โดยการวิจัยนี้ไดจัดทําขึ้นเพ่ือ

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บเปนความลับโดยใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น 

 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: ขอใหทานตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย √  ในชอง   ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมาก

ที่สุด 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง        

2. อาย ุ

  1. ต่ํากวา 21 ป    2. 21-30 ป   

  3. 31-40 ป     4. มากกวา 40 ป 

3. ระดับการศึกษา 

  1. ต่ํากวาปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี             3. สูงกวาปริญญาตร ี

4. รายไดตอเดือน 

  1. ต่ํากวา 10,000 บาท               2. 10,000-20,000 บาท 

  3. 20,001-30,000 บาท               4. มากกวา 30,000 บาท 

5. ปจจุบันทานเลี้ยงสัตวชนิดใด (โปรดระบุจํานวน)  

            1. สุนัข  จํานวน..............ตัว    2. แมว  จํานวน..............ตัว   

            3. อื่น ๆ จํานวน..............ตัว      4. ไมเลี้ยง 

6. สถานที่ที่ทานเคยซื้ออาหารสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. หนาราน             2. ออนไลน (แอปพลิเคชนั, เว็บไซต) 

  3. หางสรรพสินคา               4. แคตตาล็อกตามแบรดสินคา  

  5. อื่น ๆ  โปรดระบุ.................. 
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สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานตอระดับของความสําคัญ

ของสวนประสมการตลาดในการเลือกชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ผลิตภัณฑ 

1 .สินคามีหลากหลายประเภท      

2. สินคามีหลากหลายแบรนด      

3. ขนาดของสินคามีหลากหลาย      

ราคา 

4. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ      

5. มีสินคาหลากหลายระดับราคาให

เลือกซื้อ 

     

6. มีความชัดเจนของการแสดงราคาใน

เว็บไซต 

     

7. มีราคาขายปลีกและราคาขายสง      

8. สามารถตอรองราคากับผูขายได       

ชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน 

9. สามารถสั่งซื้อสินคาไดทุกเวลา      

10. การจัดแสดงสินคาอยางเปน

ระเบียบ งายตอการเลือกซื้อสินคา 

     

11. รูปแบบเว็บไซตดูทันสมัย      

การสงเสริมการตลาด  

12. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

อยางสม่ําเสมอ เชน การลดราคา แจก

สินคา และคูปอง เปนตน 

     

13. การคืนกําไรใหแกผูซื้อสินคาอยาง

ตอเนื่อง เชน ฟรีคาจัดสง ลดราคาเมื่อ

ซื้อสินคาตามจํานวนที่กําหนด เปนตน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

14. การสงขอมูลขาวสารอยาง

สม่ําเสมอ 

     

การใหบริการสวนบคุคล  

15. การใหขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น 

แกสมาชิกผานทาง e-mail หรือ 

ผานทาง Notification และ SMS   

ตรงความตองการของแตละบุคคล 

     

16. เว็บไซตนี้มีการเก็บประวัติทางชอง

คนหาแลวนํามาแนะนําสินคาใหกับผู

ซื้อแตละบุคคล  

     

17. เว็บไซตนี้มีเจาหนาที่ สามารถตอบ

กลับ และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาทันที 

     

 ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

18. เว็บไซตนี้มีการเก็บขอมูลสวนตัว

ของลูกคา เชน ชื่อ e-mail เบอรติดตอ 

ขอมูลทางการเงิน เปนตน ไดอยาง

ปลอดภัย 

     

19. เว็บไซตมีเครื่องหมายหรือ ระบบที่

แสดงปองกันการ Hack  ขอมูล 

     

20. เว็บไซตนี้มีการเปดเผยขอมูล

ความลับของลูกคาเพียงเพ่ือดําเนิน

ธุรกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงเทานั้น 

เชน การเปดเผยขอมูลที่อยูตอบริษัท

ขนสงเพ่ือทําการสงไปยังปลายทาง

เทานั้น เปนตน      
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สวนที่ 3 ความไววางใจตอการซื้ออาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความไววางใจของทานที่มีตอการซื้ออาหารสัตว

ผานชองทางออนไลน 

ความไววางใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1. สินคาที่ขายผานเว็บไซตที่ใหบริการ

ขายอาหารสัตวมีคุณภาพตามที่ไดลง

ประกาศจริง 

     

2. ทานไววางใจในวิธีการชําระเงินเมื่อ

ทานซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทาง

ออนไลน 

     

3. ทานไววางใจวาความปลอดภัยของ

อาหารสัตวที่ขายในเว็บไซตที่ใหขาย

อาหารสัตวนั้นตรงตามมาตรฐาน 

     

4. ทานไววางใจเว็บไซตทีขายอาหาร

สัตววาจะรับผิดชอบสินคาของทาน

หากเกิดการชํารุด สูญหาย เนื่องจาก

ความผิดพลาดของระบบขนสงสินคา 

     

5. ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสัตว

ผานชองทางออนไลนจะมีการจัดสงได

ตรงตามเวลาทีกํ่าหนด 

     

6. ทานไววางใจวาการซื้ออาหารสัตว

ผานชองทางออนไลนมีราคาถูกกวา

รานคาทั่วไป 
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สวนที่ 4 การรับรูคุณคาของชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานตอคุณคาที่ทานไดรับจาก

ชองทางออนไลนในการซื้ออาหารสัตว 

 

การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

คุณคาดานการบริการ  

1. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวนําเสนอ

สินคาและบริการตรงตามความ

ตองการของทาน 

     

2. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีการ

ใหบริการที่ดีเมื่อเทียบกับคาใชจายที่

เสนอใหกับลูกคาที่หนาเว็บไซต 

     

3. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวเปนแหลง

ใหความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยงแก

ทาน 

     

4. เว็บไซตที่ขายอาหารสัตวมีบริการ

หลังการขายที่ทําใหทานอยากกลับมา

ใชอีก 

     

ดานคุณคาดานอารมณ  

5. การคนหาสินคา หรือเปรียบเทียบ

ขอมูลสินคา ในเว็บไซตขายอาหารสัตว 

ทําใหทานรูสึกสนุก ไมนาเบื่อ 

     

6. ทานรูสึกวามีสิ่งกระตุนเมื่อใชงาน

เว็บไซตที่ใหบริการขายอาหารสัตว

ออนไลน 

     

7. ทานรูสึกดีเม่ือใชงานเว็บไซตที่ขาย

อาหารสัตวออนไลน 
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การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

คุณคาดานการเงิน  

8. การกําหนดราคาในเว็บไซตท่ี

ใหบริการขายอาหารสัตวออนไลนมี

ความแนนอน ถูกตอง 

     

9. เว็บไซตทีข่ายอาหารสัตวใหสวนลด

แกสมาชิกเว็บไซตของทางราน 

     

10. การซื้ออาหารสัตวในเว็บไซตมี

ความคุมคา เพราะไมตองเสียเวลาใน

การเดินทาง หรือคนหาสินคาดวยการ

เดินคนหา 

     

11. โดยภาพรวมทานคิดวาการซื้อ

อาหารสัตวออนไลนมีความคุมคา 

     

คุณคาดานการบูรณาการของตราสินคา 

12. ภาพลักษณเว็บไซตเปนท่ีจดจํา 

จดจําไดงาย 

     

13. ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสม

กับสินคาสัตวเลี้ยงที่นําเสนอขาย 

     

14. ภาพลักษณของเว็บไซตเหมาะสม

กับทุกเพศทุกวัย 

     

คุณคาดานความสะดวกสบาย  

15. การสัง่ซื้ออาหารสัตวผานทาง

เว็บไซตสะดวกสบายกวาการสั่งซื้อทาง

โทรศพัทหรือการไปซื้อที่รานคาโดยตรง 

     

16. การใชงานเว็บไซตขายอาหารสัตว

ทําใหการคนขอมูลสินคางายกวา 

การไปซื้อที่รานคา หรือ การซื้อผาน

แคตตาล็อก  
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การรับรูคุณคาของชองทางออนไลน

ในการซื้ออาหารสัตว 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

17. เว็บไซตท่ีใหบริการขายอาหารสัตว

ออนไลนทําใหทานสามารถซื้อสินคาได

ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

 

สวนที่ 5 การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานชองทางออนไลน 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานที่มีตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผาน

ชองทางออนไลน 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลน เพราะสะดวกสบาย

กวาการไปซื้อที่รานคาโดยตรง 

     

2. การใหขอมูลสินคาที่ถูกตองและ 

ครบถวนเปนเหตุผลท่ีสําคัญที่ทําให

ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลน 

     

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

อยางสม่ําเสมอ เชน การลดราคา  

เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหทานตัดสินใจซื้อ

อาหารสัตวผานชองทางออนไลน 

     

4. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวผาน

ชองทางออนไลน เพราะ การคนหา

และเปรียบเทียบราคาสินคาทําไดดวย

ตัวเอง 

     

 

 



67 

 

การตัดสินใจซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผาน

ชองทางออนไลน 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

5. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสัตวทาง

ออนไลนเฉพาะเว็บไซตที่ไดรับการรีวิว 

ทางออนไลน 

     

 

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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