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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมว
จากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารแมวในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่  ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา  จ  านวน 200  ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย   
  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพเป็นโสด อาย ุ
20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท ส่วนใหญ่มีแมวท่ีเล้ียงทั้งหมดจ านวน 1 ตวั  โดยพนัธ์ุแมวท่ีเล้ียง คือ สายพนัธ์ุไทย เช่น วิเชียร
มาศ สีสวาด โคราช   วตัถุประสงคข์องการเล้ียงแมว คือ ไวเ้ป็นเพื่อนเล่น วิธีการท่ีไดแ้มวมาเล้ียง  คือ 
เก็บมาเล้ียง ส าหรับการเป็นสมาชิกหรืออ่านเร่ืองเก่ียวกบัแมวจากเวป็หรือ Facebook เพจประจ า (หรือ
บ่อยๆ) คือ พนัทิปหอ้งแมว  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารแมวจากร้านในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  พบว่าตรายี่ห้อของอาหารแมวท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังสุดทา้ยท่ีผ่านมาคือ 
ยีห่อ้วสิกสั      ประเภทของของอาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ ทั้งแบบเป็นเมด็และแบบเปียก คุณสมบติัของ
อาหารแมวท่ีเลือกซ้ือ คือ อาหารแมวทัว่ไป ประเภทของบรรจุภณัฑอ์าหารแมวท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ 
บรรจุภณัฑ์เป็นแบบซอง   เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแมวท่ีเลือกซ้ือคือ เป็นยี่ห้อท่ีผลิตภายในประเทศ
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ไทย   โดยซ้ืออาหารแมวในแต่ละเดือน 2-3 คร้ัง สถานท่ีซ้ืออาหารแมวคือ หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น 
แม็คโคร ห้างบ๊ิกซี  โลตสั และร้านขายอาหารสัตวท์ัว่ไป  การซ้ืออาหารแมวต่อคร้ัง คือ 1 ถุง (ซอง)/
กระป๋อง  ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารแมวในแต่ละคร้ังคือ 101-200 บาท   บุคคลท่ีแนะน าให้ซ้ืออาหาร
แมว คือ เพื่อนแนะน า   การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง    โดยแหล่งท่ีรู้จกัอาหารแมวคร้ังแรกคือคนรู้จกั/
เพื่อน  และแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือมีผลต่อการอาหารแมวมากท่ีสุดคือคนรู้จกั/เพื่อน เช่นกัน   
ส าหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายของอาหารแมวท่ีชอบมากท่ีสุดคือชิงโชครางวลั  ส่วนเวบ็ไซต์
ท่ีใช้หาขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมวคือ www. petloft.com    การท ากิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของอาหารแมว  และการท ากิจกรรมเวบ็ไซตข์อง Facebook เพจเก่ียวกบัแมวต่างๆ  รวมถึงการเขา้ร่วม
กิจกรรมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาหารแมว  และการเข้าร่วมกิจกรรมของ Facebook เพจ
เก่ียวกบัแมวต่างๆ มีผลต่อการรู้จกัอาหารแมว  ส่วนใหญ่หากตอ้งการซ้ืออาหารแมวในคร้ังต่อไปการ
จะตดัสินใจซ้ือคือ ไม่มีตรายี่ห้อประจ า  และการจะแนะน าอาหารแมวท่ีซ้ือให้กบัผูอ่ื้น คือ แนะน า
แน่นอน  
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ซ้ืออาหารแมวโดยรวมในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือด้านราคา  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

ส าหรับปัจจยัย่อย 10 ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแมวได้แก่ 1)  หาซ้ือได้ง่าย มี
สินคา้วางจ าหน่ายร้านทัว่ไปท่ีขายผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว ์2) มีการแจง้รายละเอียดส่วนประกอบของ
อาหาร  มีป้ายแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 3) มีการแจง้ผลการวิเคราะห์อาหารให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์ 4) 
มีสินคา้วางจ าหน่ายในคลินิกรักษาสัตว ์ มีรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของอาหารสถานท่ีจ าหน่ายอยู่
ใกลบ้า้น 5) อาหารไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตมี
โฆษณาในส่ือต่างๆเช่นโทรทัศน์มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่  6)  ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของอาหาร  7)  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  8)  ราคาประหยดักวา่ยี่หอ้อ่ืนมีส่วนลดเม่ือซ้ือตาม
เง่ือนไข  9) คุณภาพของอาหารแมวเป็นอาหารแมวน าเขา้จากต่างประเทศ มีอาหารส าเร็จรูปให้เลือก
หลายยี่ห้อ มีการจดัท าเวบ็ไซต์แนะน าผลิตภณัฑ์  มีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม   มีให้เลือกหลาย
ขนาด  มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาดตลาด  มีของแถม 10) ช่ือเสียงและตรายี่หอ้ของอาหารแมว
ส าเร็จรูปมีการแจกแผน่พบัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารแมว  
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to investigate consumer behavior towards purchasing cat food 
products from retail stores in Mueang Chiang Mai district. Samples of the study were identified to 
200 consumers who purchased cat food products from retail stores in Mueang Chiang Mai district in 
6 months.  Questionnaires were used as the tool to collect data. Data were, then, analyzed by the use 
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 
 According to the studied results, the majority of respondents were female, single, aged 
of 20-29 years old. They graduated in bachelor’s degree, worked as private company employee, and 
earned monthly income at the amount of 10,001-15,000 Baht. Most of them raised 1 cat in Siamese 
breed; Moon Diamond, Silver Blue, and Korat, for example. They raised the cat for being their 
playmate and got it by adoption. Favorite website or page on Facebook that they became its member 
or (regularly) visited to read issues related to cat was Cat Room in Pantip website. 
 The result of the study on consumer behavior towards purchasing cat food products 
from retail stores in Mueang Chiang Mai district presented that the latest cat food products that the 
majority purchased was in the Whistkas brand. They purchased both wet and dried type of general 
formula cat food and frequently purchased it in packet. Reason of purchasing the mentioned brand 
of cat food was to support the products produced in Thailand.  In a month, they purchased the cat 
food product at 2-3 times from hyper market such as Macro, Big C and Tesco Lotus, as well as 
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other pet food stores. In each purchase, they purchased 1 packet/can of cat food and spent about 
101-200 Baht for it. Person recommending them to purchase the mentioned cat food was friend; but 
they made their own purchasing decision. Source of information where they began to learn about 
the cat food products from was their acquaintance/friend. The reliable source of information or 
source of information influencing their purchase of cat food products the most was also mentioned 
to their acquaintance/friend. Their most favorite cat food promotion was lucky draw. The website 
that they searched for additional information of cat food products was www.petloft.com. Official 
participation in the websites of cat food products, joining events of cat related pages on Facebook 
and formal getting involved in the official websites of cat food products affected to the perception 
towards cat food. Regarding the study on the next purchase of cat food products, the majority 
mentioned that they did not have regular cat food brand. They, however, would certainly 
recommend the brand that the purchased at the latest to others. 
 The finding on marketing mix factors indicated that in an overview, the respondents 
ranked the following the factor affecting the purchase of cat food products at high level: place, 
price, product, and promotion, respectively. 
  Hereafter were shown the top ten elements affecting consumer’s behavior towards 
purchasing cat food products: 1) being an easy-to-find products that could be purchased from 
general pet stores, 2) list of ingredients and price tag being shown on the product clearly, 3) having 
a stamp of food testing and analysis on its package, 4) being distributed at pet clinics, getting special 
qualifications promoted, and being able to purchase the products from the stores near consumer’s 
accommodation, 5) being friendly to environment, being sold in department stores and 
supermarkets, being advertised on media like television, and having full essential nutrients for a cat, 
6) having reasonable price comparing to its quality, 7) having reasonable price comparing to its 
quantity, 8) offering special price which was cheaper than other brand for a purchase under a certain 
condition, 9) being imported products, having various brands to choose, having website to promote 
products, organizing social engaged activities, having variety of product sizes, being ready for sale 
and always in-stock, and offering giveaways, 10) the fame and the brand of a certain cat food 
product, and the distribution of informative cat food brochure. 
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