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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนของผู้เลีย้ งไก่ชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผู้ เ ลี้ย งไก่ชน
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาครัง้
นี้ เ ป็ นการศึกษาจากกลุ่ม ตัว อย่ า ง 200 คน ที่เ คยซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน ในจัง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการศึกษา และวิ เ คราะห์ผ ลการศึกษาโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุม่ โดยใช้วิธี Cluster Analysis
จากการศึกษา พบว่ า การทา Cluster Analysis ด้ว ยวิ ธี K-Means จ านวนกลุ่ม ที่เ หมาะสม
ได้แก่ 3 กลุม่ โดย กลุม่ ที่ 1 มีจานวนสมาชิกทัง้ สิ้ น 85 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 42.5 กลุ่ม ที่ 2 มี
จานวนสมาชิกทังสิ
้ ้น 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และกลุม่ ที่ 3 มีจานวนสมาชิกทังสิ
้ ้ น 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.5 จากจานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
200 คน โดยแต่ละกลุม่ มีพฤติกรรมการซื้อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่
ชนก่อนชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดีช ดั เจน
กับตัวไก่ และกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้า จากต่า งประเทศที่มี คุณ ภาพมี ส่ ว นทาให้ท่า น
ตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามคุณสมบัตขิ องกรดอะมิโน”

จ

กลุม่ ที่ 2 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโ น
สาหรับไก่ชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้วดี ท่านจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้ว
ดี โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามยี่หอ้ ของกรดอะมิโน”
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโ นส าหรับไก่ชนด้ว ยตนเอง เป็ น
อันดับแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่ชนหลังชน และให้
ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือของร้านจาหน่ายอาหารและอุ ปกรณ์ ไก่ชน โดย
เรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามตัวแทนจาหน่ายกรดอะมิโน”
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ข้อมูลพืน้ ฐานของธุรกิจ ไก่พนื้ เมืองไทยมีมาพร้อมกับคนไทยตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ ด้วย
ไก่พนื้ เมืองมีคณ
ุ สมบัตทิ ่ดี คี อื เนื้ออร่อย เลีย้ งง่าย ทนทานต่อ ความแร้ น แค้น ในชนบทได้ดี มี
ประโยชน์ตอ่ ชาวชนบทมากในแง่ของความมั ่นคงทางด้านอาหาร และรายได้เสริม อาจกล่า วได้
ว่า ไก่พนื้ เมืองไทยจะอยู่คกู่ บั สังคมชนบทไทยตลอดไป จากการประมาณการปี พ.ศ. 2554 มี
การบริโภคไก่พนื้ เมือง 293,580,946 ตัว มีมูลค่าประมาณ 34,936 ล้า นบาท ไก่พื้น เมื อ งใน
ชนบทจะมีหลากหลายพันธุ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง และไก่ชน โดยทั ่วไปส่ ว น
ใหญ่แล้วไก่พนื้ เมืองจะเป็ นสายพันธุ์ไก่ชน เหตุท่เี กษตรกรนิยมเลีย้ งไก่พนื้ เมืองสายพัน ธุ์ ไก่ชน
เพราะว่าไก่ชนจะมีรูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตได้ดแี ละแม่พนั ธุ์กไ็ ข่ดก (แก่น เกษตร 40,
2555) อีกทังผู
้ ้เลีย้ งยังนิยมทาการชนไก่ซ่ งึ เป็ นการละเล่นพืน้ บ้านประเภทหนึ่งที่นิยมกันมานาน
ในสังคมเกษตรกรรม จนถึงปั จจุบนั มีการพัฒนาเป็ นการเปิ ดบ่อนพนันชนไก่ซ่ งึ มีทงถู
ั ้ กกฎหมาย
และบ่อนบ้านหรือบ่อนป่ า(บ่อนพนันชนไก่ท่ไี ม่ถูกกฎหมาย) ธุรกิจบ่อนพนัน ชนไก่จึ ง มี ส่ ว นใน
การเพิม่ มูลค่าให้ไก่ชนทาให้การเลีย้ งไก่ชนได้ร ับความนิ ย มขึ้น อี กทัง้ ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งจึ ง ได้
เติบโตขึน้ ด้วย เช่น ร้านขายยาไก่ชนและอุ ปกรณ์ เ กี่ย วกับไก่ชน ร้ า นเล็กๆ จ าหน่ า ยยาและ
เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการเสริมร่างกายให้กบั ไก่ ยาบารุงไก่ชน และมีอุปกรณ์ เ กี่ย วกับการเลี้ย งไก่
ชนทุกชนิด เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ (วิถีชวี ิตไก่ชนสู่การพนันไก่ชน, 2555)
ธุรกิจยาและอาหารเสริมไก่ชนที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวโน้มที่เติบโตขึน้ ทังในส่
้ ว นที่เ ป็ นยา
รักษาและสารอาหารเสริมร่างกายสาหรับไก่ชน เช่น วิ ตามิ น แร่ ธ าตุต่า งๆ และอี กสิ่ ง ที่ได้ร ับ
ความนิยมก็คอื การใช้โปรตีนหรือกรดอะมิโนในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มี ความส าคัญต่อ การ
เจริญเติบโต ระบบภูมิคมุ้ กัน ระบบสืบพันธุ์
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมของธุรกิจยาและอาหารเสริมไก่ชน
1. การแข่งขันกันระหว่างคูแ่ ข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current
Competitors)
การแข่งขันสูงพอประมาณ มีผู้ประกอบการที่ทานาเข้ายาและสารอาหารเสริมสาหรับไก่
ชนอยู่ 2-3 ราย นอกนัน้ เป็ นการนาสมุนไพรพืน้ บ้านมาทาเป็ นอาหารเสริมสาหรับไก่ชน ซึ่ ง ถื อ
ว่ามีมากแต่มกั จะเป็ นรายย่อย การรักษาฐานลูกค้าเดิมเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับธุรกิจนี้
2. อานาจต่อรองของ Supplier (Supplier Bargaining Power of Suppliers)
สาหรับโรงงานผลิตยาและสารอาหารเสริมสาหรับสัตว์ในต่างประเทศนัน้ มี หลากหลาย
โรงงานในแต่ละประเทศจึงทาให้มีอานาจในการต่อรองต่าแต่ไม่ใช่ทกุ โรงงานที่จะผ่านมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย
3. อานาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันมากราย เนื่องจากมีทงผู
ั ้ ้ประกอบการที่น าเข้า ยาและสารอาหาร
เสริม และยังมีผู้ผลิตสมุนไพรพืน้ บ้านสาหรับไก่ชน ซึ่งมีสินค้าที่เป็ นอาหารเสริมบารุงร่างกายไก่
ชนจานวนมาก ลูกค้าจึงมีอานาจในการต่อรองมาก
4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
มีการใช้สมุนไพรพืน้ บ้านนามาทาเป็ นสูตรลับตามความเชื่อ ของคนท้อ งถิ่ น แต่ความ
ปลอดภัยและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นนั ้ ยังไม่ดนี กั
5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrance)
การทาธุรกิจนาเข้ายาและอาหารเสริมจากต่างประเทศนัน้ ไม่ง่ า ยนักเพราะทุกโรงงาน
ต้องผ่านมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้เวลาในการดาเนินงานมากจึ ง
เป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ไม่คอ่ ยมีผู้นาเข้า
วิเคราะห์คแู่ ข็งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คูแ่ ข่งขันทางตรง สาหรับคูแ่ ข่งขันทางตรง ประกอบด้วย
1. ซีเอ็ม ฟาม่า
จุดแข็ง เป็ นบริ ษ ัทที่มี การดาเนิ น ธุ ร กิจ ยาวนานกว่ า บริ ษ ัทอื่ น ภายในอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน ทาให้มีความชานาญในการผลิต นาเข้าสารอาหารเสริมจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็ น
แบรนด์ท่มี ีมานาน ลูกค้าส่วนใหญ่จึงให้ความเชื่อใจในแบรนด์สินค้านี้
จุดอ่อน แม้จะทามานานแต่สินค้าไม่หลากหลายนัก ในส่วนของยารักษาแผนปั จจุบนั ไม่
มีการนาเข้ามา จึงทาให้เสียตลาดในส่วนของยารักษา
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2. แอลคอน
จุดแข็ง เป็ นบริษทั ที่มีสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะยารักษาและอาหารเสริ ม หลายชนิ ด
จึงเป็ นที่สนใจของลูกค้า อีกทัง้ ยังมีชอ่ งทางจัดจาหน่ายที่หลากหลาย เช่น ตัวแทนจาหน่าย เว็ป
ไซต์ เป็ นต้น
จุดอ่อน สินค้ามีราคาแพงเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งรายอื่นๆ
- คูแ่ ข่งขันทางอ้อม
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมร่างกายจากสมุนไพรจากแบรนด์อ่ นื ๆ ซึ่งมีจาหน่ า ยตาม
ร้านขายอาหารสัตว์ท ั ่วไป
จุดแข็ง มีการพัฒนาสมุนไพรพืน้ บ้าน นามาประยุกต์นามาใช้เสริมร่างกายสัตว์ ราคาไม่
แพงอีกทังยั
้ งได้รบั ความนิยมในลูกค้าส่วนใหญ่
จุดอ่อน สินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ในหลายๆแบรนด์ยงั ไม่ทาการจดทะเบียนอาหารสัตว์
กับกรมปศุสตั ว์หรือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพที่ 1 กรดอะมิโนแบบน้า
ที่มา : บริษทั สยามเจริญเวช จากัด
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน
การเปรียบเที ยบ
ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)

ด้านราคา
(Price)

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place)
ด้านส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

ซี เอ็ม ฟาม่า
แอลคอน
1.กรดอะมิโนผสมน้าดื่ม
1. กรดอะมิโนผสมน้าดื่ม
2.วิตามินผสมน้าดื่ม
2. วิตามินบีแบบฉี ด
3.วิตามินบีแบบฉี ด
3. ยาปฎิชวี นะรูปแบบฉี ด
4.วิตามินและยาปฏิชวี นะผสม 3.1 เจนต้ามัยซิน
น้าดื่มและรูปแบบผง
3.2 อะม็อกซีซิลนิ
3.3 เอ็นโรฟล็อกซาซิน
1.กรดอะมิโนผสมน้าดื่ม
1.กรดอะมิโนผสมน้าดื่ม
ขนาด 500ml ราคา 800 บาท ขนาด 500ml ราคา 800 บาท
ขนาด 1,000ml ราคา 1,700 ขนาด 1,000ml ราคา 1,700
บาท
บาท
2.วิตามินผสมน้าดื่ม ขนาด
2.วิตามินบีแบบฉี ด ขนาด
500ml ราคา 500 บาท ขนาด 100ml ราคา 120 บาท
1,000ml ราคา 1,500 บาท
3.ยาปฎิชวี นะรูปแบบฉี ด
3.วิตามินบีแบบฉี ด ขนาด
3.1 เจนต้ามัยซิน ขนาด
100ml ราคา 150 บาท
100ml ราคา150 บาท
4.วิตามินและยาปฏิชวี นะผสม 3.2 อะม็อกซีซิลนิ ขนาด
น้าดื่มและรูปแบบผง ขนาด 100ml ราคา265 บาท
1,000ml ราคา 2,200 บาท
3.3 เอ็นโรฟล็อกซาซิน ขนาด
100ml ราคา 200 บาท
-ร้านจาหน่ายอาหารและยา -ร้านจาหน่ายอาหารและยา
สาหรับสัตว์
สาหรับสัตว์
-ได้รบั ส่วนลดถ้าเป็ นลูกค้า
-ได้รบั ส่วนลดถ้าเป็ นลูกค้า
ประจาแล้วซื้อจานวนเยอะ
ประจาแล้วซื้อจานวนเยอะ
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การวิเคราะห์ SWOT ของบริษทั สยามเจริญเวช จากัด
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็ นบริษทั ที่มีการนาเข้าสินค้าเพื่อต่อยอดสินค้าของ บริษทั เจริญเวชสมุนไพร ทาให้
มีฐานลูกค้าเดิม
2. สินค้าที่จะนาเข้ามีความหลากหลาย เช่น ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
เสริม เป็ นต้น
3. สินค้ามีคณ
ุ ภาพผ่านมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรม
ปศุสตั ว์
จุดอ่อน (Weakness)
1. ประสบการณ์ในการนาเข้ายาและสารอาหารเสริมยังน้อย
2. สินค้าเป็ นแบรนด์ใหม่ ลูกค้าอาจยังไม่เชื่อมั ่นในตราสินค้าใหม่
โอกาส (Opportunity)
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสตั ว์มีการผลักดัน และคุม เข้ม ใน
เรื่องของสินค้าที่ต้อ งได้ม าตรฐาน จึ ง เป็ นโอกาสที่ดีท่ จี ะพัฒ นาหาสิ น ค้า ที่มี คุณ ภาพมาจัด
จาหน่ายและตัดคูแ่ ข่งขันที่ยงั มีสินค้าที่ไม่ได้ม าตรฐาน
2. ความนิยมของกิจกรรมการชนไก่ เนื่องจากในปั จจุบนั มีการให้ใบอนุญาตสาหรับบ่อน
ไก่ชน ที่สามารถเปิ ดบ่อนเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุก
สัปดาห์ท่ไี ม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสาคัญทางศาสนา ทังนี
้ ้ จ ะอนุ ญาตให้มี การ
เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาได้ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน ทาให้มีการเลี้ย งไก่ชนเชิง พานิ ชย์ ม าก
ขึน้
อุปสรรค (Threats)
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานตังแต่
้ หาsupplier จนถึงติดต่อเรื่องเอกสารกับองค์การ
อาหารและยาใช้เวลานาน
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ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับองค์กร บริษทั สยามเจริญเวช จากัด จัดตังขึ
้ น้ ด้วยความต้อ งการ
ที่จะต่อยอดสินค้าเพื่อเพิม่ ความหลากหลายของไลน์สินค้าใหม่ๆ จากบริษทั เจริญเวชสมุ น ไพร
ที่ผลิตสมุนไพรแปรรูปเพื่อเป็ นอาหารเสริมสาหรับสัตว์ปีก โดยบริษทั สยามเจริญเวช จากัด เริ่ม
ก่อตังเมื
้ ่ อ 28 เมษายน 2558 เป็ นบริษทั นาเข้า และจัดจาหน่ายยา และสารอาหารเสริมส าหรับ
สัตว์ปีกสวยงาม เริ่มดาเนินการโดยผู้กอ่ ตัง้ จานวน 4 คน ถือหุน้ คนละ 250,000บาท โดยที่ตงั ้
สานักงานอยู่ท่ ี 21/113 หมู่บา้ นพฤษา 21 ตาบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จัง หวัดนนทบุรี
11140 โดยพันธกิจคือ มุ่งมั ่นที่จะส่งมอบเวชภัณฑ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพและให้บริ การที่เ ชื่อ ถื อ ได้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริ ษ ัท
ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในกลุม่ ธุรกิจยาและสารอาหารเสริม สัตว์ และ
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ า้ ของบริษทั
ตารางที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ของบริษทั สยามเจริญเวช จากัด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ด้านราคา ( Price )

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place)
ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion )

1.ขมิ้นชันบดผง
2.สมุนไพรถ่ายพยาธิ
3.สมุนไพรผสมอาหาร
4.สมุนไพรอาบน้าไก่ชน
1.ขมิ้นชันบดผง ราคา 50 บาท
2.สมุนไพรถ่ายพยาธิ ราคา 30 บาท
3.สมุนไพรผสมอาหาร ขนาด 5kgs ราคา
600บาท 10kgs ราคา 1,000 บาท
4.สมุนไพรอาบน้าไก่ชน ราคา 70 บาท
-ร้านจาหน่ายอาหารและยาสาหรับสัตว์
ไม่มี

ปั ญหาที่เ กิดขึ้น กับองค์กรและความส าคัญของปั ญหา เนื่ อ งจากบริ ษ ัท เจริ ญเวช
สมุนไพร ที่ผลิตสมุนไพรแปรรูปเพื่อเป็ นอาหารเสริมสาหรับสัตว์ปีก ได้มีการดาเนินกิจการเป็ น
เวลาหลายสิบปี แต่ยงั คงผลิตสินค้าเดิมๆ ที่ยงั ไม่มีสินค้าที่หลากหลายซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ความเสี่ ย งใน
การทาธุ ร กิจ จึ ง ต้อ งมี การแตกไลน์ สิ น ค้า ใหม่ ๆ ที่มี คุณ ภาพเพื่อ เป็ นการเพิ่ม โอกาสทาง
การตลาดใหม่ๆ จึงเล็งเห็นว่าบริษทั สยามเจริญเวช จากัด ควรจะมี การน าเข้า สิ น ค้า ใหม่ ๆ ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสินค้าตัวแรกที่บริษทั ให้ความสนใจก็คอื กรดอะมิโนสาหรับไก่
ชน เนื่องจากกาลังได้รบั ความนิยมอยู่ในขณะนี้ และเมื่อได้สอบถามกับลูกค้า ประจ าพบว่ า ใน
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จังหวัดสุพรรณบุรีมีความเหมาะสมที่จะเป็ นจังหวัดแรกในการขยายตลาดในสิ น ค้า ใหม่ เ พราะ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรทังสิ
้ ้น 842,582 คน มีจานวน 245,804 หลังคาเรือน ซึ่งเป็ นชุมชน
เกษตรกรรมที่เลีย้ งไก่พนื้ บ้านประมาณร้อยละ 60 ของจานวนครอบครัวทังหมด
้
หรื อ ประมาณ
147,482 หลังคาเรือน มีบอ่ นป่ าเกือบทุกตาบลคือ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพืน้ ที่ตาบลทังหมด
้
และบ่อนพนันชนไก่แบบธุรกิจถูกกฎหมายอีก 7 แห่งในจังหวัด ซึ่งเงินหมุนเวียนเกี่ยวกับธุ ร กิจ
บ่อนพนันชนไก่ในพืน้ ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ทังที
้ ่เป็ นบ่อนป่ าและบ่อนพนัน ชนไก่แ บบธุ ร กิจ ปี ละ
ประมาณ 27,172,040 บาท (วิถีชวี ิตไก่ชนสู่การพนันไก่ชน, 2555) อีกทังจากข้
้
อมูลในตาราง 3
แสดงยอดขายของบริษทั เจริญวชสมุ น ไพร ในแต่ละจัง หวัด พบว่ า ในจัง หวัดสุ พรรณบุรี มี
ยอดขายเป็ นอันดับสองของยอดขายทังหมด
้
ซึ่งเป็ นโอกาสทางธุรกิจ ที่จ ะขยายตลาดธุ ร กิจ ยา
และอาหารเสริมสาหรับไก่ชน แต่อย่างไรก็ตาม การที่เป็ นบริษทั ขนาดเล็กที่กอ่ ตังขึ
้ ้น ได้ไม่ น าน
ซึ่งตลาดธุรกิจยาและอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ส่วนใหญ่ ย ัง เป็ นของยี่ ห้อ ที่
เคยทามาก่อนคือ ซีเอ็ม ฟาม่า และแอลคอน ที่ถือว่าเป็ นรายแรกๆ ที่ทาธุรกิจนี้
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ยอดขายของบริษทั เจริญเวชสมุนไพร จากัด ปี 2558
จังหวัด
ขอนแก่น
สุพรรณบุรี
หนองคาย
พิษณุโลก
ลาปาง
พิจิตร
นครปฐม
สมุทรปราการ
น่าน
อื่นๆ
ที่มา: บริษทั เจริญเวชสมุนไพร จากัด

เปอร์เซ็นต์ยอดขาย
20%
15%
15%
12%
10.7%
7%
4%
3.8%
2.5%
10%

ความสาคัญของงานวิจยั เนื่องจากบริษทั สยามเจริญเวช จากัด เป็ นธุรกิจใหม่สาหรับ
ตลาดธุรกิจยาและอาหารเสริม ประเภทกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน ดัง นัน้ การศึกษาถึ ง ความ
เป็ นไปได้ของธุรกิจเพื่อศึกษาถึงความต้องการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ผู้วิจยั จึงได้ศกึ ษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนในจัง หวัด
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สุพรรณบุรีว่ามีพฤติกรรมความต้องการซื้อกรดอะมิโนอย่างไร โดยนาผลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแต่ละส่วนตลาดที่แบ่งกลุม่ ได้ เพื่อ เข้า ถึ ง กลุ่ม ลูกค้า เป้ า หมาย
และส่งมอบคุณค่าของสินค้าให้แก่ผู้เลีย้ งไก่ช นซึ่งสามารถนารายงานนี้ไปใช้ในการวางแผนการ
กาหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อ ความต้อ งการของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนได้อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อได้เกิดโอกาสในการเพิม่ ยอดขาย
วัตถุประสงค์ของการศึ กษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการศึ กษา
ประชากรที่จะศึกษา ผู้ท่เี คยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปรที่จะศึกษา คือ ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) (ศิริวรรณ เสรี ร ัตน์ และ
คณะ ,2546: 193)
W1 = ใครอยู่ในตลาดธุรกิจ
- ลักษณะกลุม่ เป้ าหมาย(ข้อมูลเชิงพรรณนาทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม)
W2 = ผู้เลีย้ งไก่ชนซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนโดยมีการตัดสินใจอะไรบ้าง
- คุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบของของผู้เลีย้ งไก่ชนในการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
W3 = ทาไมผู้เลีย้ งไก่ชนจึงซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
- วัตถุประสงค์ของผูเ้ ลีย้ งไก่ชนกับความต้องการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
W4 = ผู้เลีย้ งไก่ชนซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อไร
- ช่วงโอกาสที่ผู้เลีย้ งไก่ชนต้องการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
W5 = ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
- บทบาทของบุคคลกลุม่ ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
W6 = ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้เลีย้ งไก่ชนคืออะไร
- ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของชาวนา
1H = ผู้เลีย้ งไก่ชนซื้ออย่างไร
- กระบวนการในการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผูเ้ ลีย้ งไก่ชน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ มีดงั นี้
ไก่ชน หมายถึง ไก่อูพนั ธุ์พนื้ เมืองที่ได้พฒั นาเพื่อใช้ในการตีกนั หรือต่อสู้กนั
ชนไก่ หมายถึงการเอาไก่มาตีหรือต่อสู้กนั เป็ นการละเล่น เพื่อให้เ กิดความสนุ กสนาน
ตามประเพณีหรือนักขัตฤกษ์ของไทยแต่โบราณ
บ่อนบ้านหรือบ่อนป่ า หมายถึง บ่อนไก่ท่ไี ม่ถูกต้องตามกฎหมาย
บ่อนไก่แบบธุรกิจ หมายถึง บ่อนไก่ท่ถี ูกต้องตามกฎหมาย
กรดอะมิโน หมายถึง หน่วยย่อยของโปรตีนซึ่งแบ่งเป็ นกรดอะมิโนจาเป็ นและไม่จาเป็ น
ยา หมายถึง วัตถุท่มี ุ่งหมายสาหรับใช้ในการวินิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษา หรือป้ องกัน
โรค หรือความเจ็บป่ วย
ยาเม็ด หมายถึง รูปแบบของยาที่เตรียมเป็ นเม็ดแข็ง มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน
ยาน้า หมายถึง ยาที่เป็ นของเหลวเป็ นยาเตรี ย มรู ปแบบของเหลว มี ตวั ยาหนึ่ ง หรื อ
มากกว่าหนึ่งชนิดละลายอยู่ในตัวยาที่เป็ นของเหลว
ยาฉี ด หมายถึง ยาที่ฉีดเข้าหลอดเลือด หรื อ ฉี ดเข้า กล้า มเนื้ อ หรื อ ฉี ดเข้า ใต้ผิ ว หนัง
ข้อดีของวิธีนี้คอื ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปยังบริเวณที่เกิดโรคและเห็น ผลยาได้เ ร็ ว วิ ธี
เหล่านี้จึงเหมาะสาหรับใช้เพื่อการรักษาที่ตอ้ งการเห็นผลอย่างฉับพลัน
สารอาหารเสริม หมายถึง สารอาหารหรือสารอื่นเป็ นองค์ประกอบ อยู่ ใ นรู ปแบบเม็ ด
แคปซูลผง เกล็ด ของเหลวหรื อ ลักษณะอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่รู ปแบบอาหารตามปกติ เพื่อ คาดหวัง
ประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิ การ
นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ ารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ มีดงั นี้
พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน หมายถึง ผู้ เ ลี้ย งไก่ชนที่เ ป็ นผู้ ซื้ อ ต้อ งทา
หน้าที่เกี่ยวข้องกิจกรรมต่างๆ ในการซื้อ ได้แก่การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน เป็ นการซื้อเพื่อใช้ในการบารุงร่างกายของไก่ชน ซึ่งเป็ นสารอาหารที่มี
ความจาเป็ นสาหรับไก่ชน ประกอบด้วย
ใครอยู่ในตลาดธุรกิจ หมายถึง ลักษณะกลุม่ เป้ าหมาย เช่น เพศ อายุ รายได้ เป็ นต้น
ผู้ เ ลี้ย งไก่ชนซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนโดยมี การตัดสิ น ใจอะไรบ้า ง หมายถึ ง
คุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบของของผู้เลีย้ งไก่ชนในการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
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ทาไมผู้เลีย้ งไก่ชนจึงซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน หมายถึง วัตถุประสงค์ข องผู้ เ ลี้ย งไก่
ชนกับความต้องการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ผู้เลีย้ งไก่ชนซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่ อ ไร หมายถึ ง ช่ว งโอกาสที่ผู้ เ ลี้ย งไก่ชน
ต้องการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน หมายถึง บทบาทของบุคคล
กลุม่ ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้เลีย้ งไก่ชนคืออะไร หมายถึง ปั จ จัย ที่มี อิ ทธิ พลต่อ การซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของชาวนา
ผู้เลีย้ งไก่ชนซื้ออย่างไร หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนของผู้เลีย้ งไก่ชน
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้ ร ับ
1. นาผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผูเ้ ลีย้ งไก่ชนที่
ได้ มาใช้ประกอบในการรับรู้ถึงปั ญหาด้านความต้องการของผู้เลีย้ งไก่ชน วิเคราะห์สถานการณ์
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูเ้ ลีย้ งไก่ชนอย่างเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะนามาสู่การเพิม่ ขึน้ ของยอดขายสารอาหารเสริมสาหรับไก่ชนให้เ ป็ นไปตามเป้ า หมายที่
วางไว้
2. นาผลการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่ได้ นาไปใช้ประโยชน์
ในการกาหนดประเด็นในการตัดสินใจ กาหนดทางเลือ ก ส่ ว นตลาด กลุ่ม ลูกค้า เป้ า หมายและ
ตาแหน่งทางการตลาด เพื่อการประเมินทางทางเลือกและวางแผนในการดาเนิ น การจัดการให้
ตรงตามความต้องการของกลุม่ เป้ าหมาย
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ตารางที่ 4 สรุปประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการวิจยั

9. การประเมินทางเลือก

10. การวางแผนดาเนินการ



8. การค้นหาข้อจากัด

6. การกาหนดทางเลือก



7. การพยากรณ์ผลลัพธ์

5. การกาหนดประเด็นในการตัดสินใจ

4. การค้นหาสาเหตุของปั ญหา



3. การตรวจสอบปั ญหา



2. การวิเคราะห์สถานการณ์

วัตถุประสงค์
ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้าน
พฤติกรรมการ
ซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
ของผู้เลีย้ งไก่
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษา
การแบ่งกลุม่ ผู้
เลีย้ งไก่ชนที่
ซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
โดยใช้ปัจจัย
ด้านพฤติกรรม
การซื้อใน
จังหวัด
สุพรรณบุรี

1. การรับรู้ปัญหา

การนาผลวิจยั ไปใช้ในขันตอนการตั
้
ดสินใจ





บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีท่ใี ช้ในการศึกษาเรื่อง “การแบ่ง กลุ่ม ผู้ เ ลี้ย งไก่ชนที่ซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อในจัง หวัดสุ พรรณบุรี ” ในครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย ได้น า
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
2.2 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับไก่ชนและธุรกิจบ่อนไก่ชน
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวความคิด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Consumer buyer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภคขันสุ
้ ดท้าย ซึ่งก็คอื บุคคลและครัว เรื อ นต่า งๆที่ซื้ อ สิ น ค้า และบริ การเพื่อ การ
บริโภคส่วนตัว (Armstrong และคณะ, 2558)
ทฤษฎีท่ชี ว่ ยในการหาคาตอบของความพึงพอใจของผู้บริโ ภค เพื่อ ออกแบบสิ น ค้า ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H ซึ่ ง ประกอบด้ว ย Who Participate What
Why Who When Where และ How (ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2538)
1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the market?) ใครเป็ นกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What does the customer buy?) อะไรเป็ นสิ่ ง ที่ลูกค้า
ต้องการ
3. ทาไมผู้ บริ โ ภคจึ ง ได้ตดั สิ น ใจซื้ อ (Why does the customer buy?) เพื่อ ทราบ
วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคสาหรับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
4. ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participate in the buying?) ใครเป็ นผู้
มีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้บริโภค
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?) ช่วงเวลาใดและความถี่ แ ค่
ไหนที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?) แหล่งขายที่ผู้บริโภคต้องการ
ซื้อ
7. ผู้ บริ โ ภคซื้ อ อย่ า งไร (How does the customer buy?) อะไรเป็ นสิ่ ง ที่ผู้ บริ โ ภค
ตัดสินใจในการซื้อ การรับรู้ ปัญหาและเหตุผ ล การค้น หาข้อ มู ลของผู้ บริ โ ภค การประเมิ น
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ เป็ นต้น
ลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม (Cultural factors) วัฒ นธรรม (Culture) วัฒ นธรรมย่ อ ย
(Subculture) และชนชันทางสั
้
งคม (Social class) ของผู้ซื้อ
วัฒนธรรม (Culture) คือ ค่านิยมพืน้ ฐาน สิ่ ง ที่ร ับรู้ สิ่ ง ที่ต้อ งการ และพฤติกรรม ที่
สมาชิกของสังคมเรียนรู้ได้จากครอบครัว และสถาบัน ที่ส าคัญอื่ น ๆ วัฒ นธรรมเป็ นพื้น ฐ านที่
สาคัญ เพราะเป็ นสิ่งที่บง่ บอกถึงความต้องการและพฤติกรรมของคน
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วย วัฒนธรรม
ย่อยที่เล็กลงไปอีก กล่าวคือ เป็ นกลุม่ คนที่มีคา่ นิ ย มร่ ว มกัน บนพื้น ฐานของสถานการณ์ แ ละ
ประสบการณ์ ชีวิ ตแบบเดีย วกัน วัฒ นธรรมย่ อ ยนัน้ ได้แ ก่ สัญชาติ ศาสนา เชื้อ ชาติ และ
ภูมิศาสตร์
ชนชันทางสั
้
งคม (Social class) ค่อนข้างมีความถาวรและแบ่งกลุม่ สังคมเป็ นลาดับชัน้
ซึ่งสมาชิกในกลุม่ จะมีคา่ นิยม ความสนใจ และพฤติกรรมคล้า ยคลึง กัน เกือ บทุกสัง คมจะมี
รูปแบบของโครงสร้างการแบ่งชันทางสั
้
งคม
2. ปั จจัยทางสังคม (Social factors) พฤติกรรมของผู้บริโภคยังได้รบั อิทธิพลจากปั จจัย
ทางสังคมอย่าง กลุม่ ย่อย ครอบครัว รวมถึงบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภค
เครือข่ายทางสัง คม (Group and social networks) กลุ่ม เล็กหลายกลุ่ม มี อิ ทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล กลุม่ ต่างๆ ที่มี อิ ทธิ พลโดยตรงและบุคคลเป็ นสมาชิกในกลุ่ม จะ
เรียกว่า กลุม่ สมาชิก ในทางตรงกันข้าม กลุม่ อ้างอิง (Reference groups) นัน้ จะใช้เปรียบเทียบ
หรืออ้างอิง ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในการสร้างทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลต่า งๆ หลาย
คนมักจะได้รบั อิทธิพลจากลุม่ อ้างอิงที่ตนไม่ใช่สมาชิกลุม่
ครอบครัว (Family) สมาชิกครอบครัวนัน้ สามารถมีอิทธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมของผู้
ซื้อ ครอบครัวจึงเป็ นกลุม่ สังคมที่มีความสาคัญมากที่สุดในการซื้อของผู้บริโภค นักการตลาดให้
ความสนใจในบทบาทและอิทธิพลของ สามี ภรรยา และลูกๆ ในการซื้ อ ผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ การ
ต่างๆ
บทบาทและสถานภาพ (Roles and status) บุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ หลายกลุม่ อัน
ได้แ ก่ ครอบครั ว สมาคม องค์กร ฐานะของบุคคลในแต่ล ะกลุ่ม นัน้ เรี ย กว่ า บทบาทและ
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สถานภาพ โดยบทบาทจะขึน้ อยู่กบั กิจ กรรมของ แต่ละคนที่บุคคลรอบข้า งคาดหวัง จะให้
กระทา และในแต่ละบทบาท จะมีสถานภาพอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับนับถือจากสังคม
3. ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ก็ได้ร ับอิ ทธิ พลจาก
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลเช่นกัน ตัวอย่ า งเช่น อายุ ขัน้ ของวัฏจักรชีวิ ต อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ รูปแบบการดาเนินชีวิต รวมถึง บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองของผู้ซื้อ
อายุและวัฏจักรชีวิต (Age and life-cycle stage) บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการที่
พวกเขาซื้อ ตามช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต อายุมกั จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรสนิยม ทังในเรื
้ ่ องอาหาร
เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ แ ล้ว การซื้ อ ยัง แตกต่า งกัน ไปตาม
ขันตอนในวงจรชี
้
วิตครอบครัว
อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลนั ่นส่ ง ผลต่อ การซื้ อ สิ น ค้า และบริ การ นักการ
ตลาดจึงพยายามจาแนกกลุม่ อาชีพออกมาเพื่อศึกษาถึงสินค้าและบริการที่พวกเขาสนใจ
สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic situation) สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคล ส่ง ผลต่อ
การเลือกผลิตภัณฑ์
รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) คนที่มาจากลุม่ วัฒนธรรมย่อยเหมือนกัน ชนชันทาง
้
สังคมเหมือนกัน อาชีพเดียวกัน อาจมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันได้
บุค ลิก ภาพและแนวความคิด เกี่ ย วกับตนเอง (Personality and self-concept)
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลนัน้ มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ ของบุคคล
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่งนาไปสู่การ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ที่มีแนวโน้มคงที่และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการเลือ กซื้ อ ของ
บุคคล มี 4 ประการ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ 2) การรับรู้ 3) การเรียนรู้ และ 4) ความเชื่อกับทัศนคติ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
ประกอบไปด้วย 5 ขันตอน
้
อันได้แก่ การรับรู้ถึงความต้อ งการ การค้น หาข้อ มู ล การ
ประเมินผลทางเลือก การติดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผู้บริ โ ภคได้ผ่ า นขัน้ ตอน
ต่างๆ 5 ขันตอนในการซื
้
้อทุกครัง้ แต่ในการซื้ อ ที่เ ป็ นกิจ วัตรประจ าวัน ผู้ บริ โ ภคอาจจะข้า ม
ขันตอนบางขั
้
นได้
้
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) กระบวนการซื้อนัน้ เริ่มตังแต่
้ การรับรู้
ถึงความต้องการ โดยผู้ซื้อ นัน้ จะเริ่มตระหนักถึงปั ญหาหรือความจาเป็ น
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ผู้บริโภคที่สนใจในสินค้าอาจจะค้นหาหรือไม่
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม หากแรงกระตุน้ ของผู้บริโภคนัน้ มีอิทธิพลสูง และมีผลิตภัณฑ์ท่พี งึ พอใจอยู่
ใกล้ ก็มีความเป็ นไปได้ว่าผู้บริโภคจะซื้อทันที แต่หากไม่แล้วผู้บริโภคก็อ าจจะเก็บไว้ ใ นความ
ทรงจา หรือดาเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการนัน้
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3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เราได้เห็นแล้วว่า ผู้บริโภคใช้
ข้อมูลในการได้มาซึ่ง กลุม่ ทางเลือกของตราสินค้าสุดท้ายอย่างไร นักการตลาดจาเป็ นต้อ งรู้ ถึ ง
การประเมินผลทางเลือก หรือ วิธีการที่ผู้บริโภคประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลือ กยี่ ห้อ
ต่างๆ โชคร้ายที่กระบวนการประเมิน ผลทางเลือ กของผู้ บริ โ ภค ไม่ ใ ช่เ รื่ อ งง่ า ย และมี เ พีย ง
ขันตอนเดี
้
ยว แต่มีหลายขันตอนในกระบวนการประเมิ
้
นผล
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในขัน้ ของการประเมิ น ผลนัน้ ผู้ บริ โ ภคจะ
ลาดับยี่หอ้ และกาหนดความตังใจที
้ ่จะซื้อ โดยทั ่วไปแล้วการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะซื้ อ ตรา
สินค้าที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุด แต่กอ็ าจเกิดปั จจัยสองปั จจัยเข้ามาแทรกระหว่าง ความตัง้ ใจที่
จะซื้อกับการตัดสินใจซื้อ ปั จจัยแรกก็คอื ทัศนคติจากคนอื่นๆ หากคนที่มีความส าคัญต่อ คุณ คิด
ว่า คุณควรซื้อรถยนต์ท่มี ีราคาต่าที่สุด
5. พฤติกรรมภายหลัง การซื้ อ (Postpurchase behavior) งานของนักการตลาดนัน้
ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อผลิตภัณฑ์ ถูกซื้อไปแล้ว หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วผู้บริโภคอาจจะพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได้ และมีส่วนทาให้พฤติกรรมภายหลังการซื้อเป็ นที่น่าสนใจต่อนักการตลาด สิ่งที่
เป็ นตัวกาหนดว่าผู้ซื้อจะพอใจหรือ ไม่พงึ พอใจกับการซื้อนัน้ คืออะไร คาตอบอยู่ท่คี วามสัม พัน ธ์
ระหว่าง ความคาดหวังของผู้บริโภคและการรับรู้ถึงประสิ ทธิ ภ าพของผลิตภัณ ฑ์ ( Armstrong
และคณะ, 2558)
2.2 ทฤษฎีการแบ่งส่ วนตลาด
กาพล สุทธิพเิ ชษฐ์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการ
ตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็ นส่ ว นย่ อ ย (Segmentation)
จากนัน้ ก็กาหนดตลาดเป้ าหมายที่ตอ้ งการเลือก(Target Market) เมื่ อ เลือ กตลาดที่ต้อ งการได้
แล้ว ต่อไปก็เป็ นการวางตาแหน่งของผลิตภัณ ฑ์ใ นตลาด (Positioning) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่อ
ค้นหาลูกค้าที่แท้จริง Real Prospects) เพื่อ ผลักดัน ไปสู่ การซื้ อ และได้ร ับประสบการณ์ ท่ ดี ี
ตลอดจนกลายเป็ นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึน้ ไป โดยแต่ละส่วนย่อยมีรายละเอียด
ขันตอนของการใช้
้
เครื่องมือ STP จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ
Segmentation หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเพื่อให้เห็นตลาด
ที่ชดั เจนก่อนที่จะกาหนดกลุม่ เป้ าหมาย ซึ่งสามารถใช้ปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดดังนี้
- แบ่งตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ซึ่ ง มี ตวั แปรในการ
กาหนดส่วนตลาด คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เชือ้ ชาติ ศาสนา ขนาดของครอบครัว
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- แบ่งตามหลักภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เป็ นการวิ เ คราะห์พื้น ที่ข อง
กลุม่ เป้ าหมายว่าพืน้ ที่ในการทาการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์ควรเป็ นที่ใด โดยมี ตวั แปรในการ
แบ่งคือ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด พืน้ ที่ในจังหวัด เช่น ใจกลางเมือง หมู่บา้ น ชนบท
- ประชากรโดยใช้หลักจิตวิทยา มีตวั แปรที่ใช้ในการแบ่ง คือ รู ปแบบการดาเนิ น ชีวิ ต
ค่านิยม บุคลิกของผู้ใช้ ชนชันทางสั
้
งคม
- แบ่งตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
ของตลาดเป้ าหมาย โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการวัดผล คือ โอกาสของการใช้ ความถี่ในการใช้ อัตรา
การใช้ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากสินค้า ความภักดีตอ่ สินค้า
Targeting หมายถึง การกาหนดตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่าตลาดเป้ า หมายโดยมี
ขันตอนในการเลื
้
อกตลาดเป้ าหมายดังนี้
1. ประเมินสถานการณ์ตลาด โดยพิจาณาถึงขนาดของตลาด ความยากง่า ยในการเข้า
ตลาด จานวนคูแ่ ข่งในตลาด ความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาด ผู้นาตลาดคือใคร
2. เลือกตลาดเป้ าหมาย โดยการเลือกตลาดจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ โดยวิธี
เลือกตลาดจะมีดงั นี้
2.1 มุ่งตลาดเฉพาะส่วนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดีย ว โดยมี สิ น ค้า หรื อ บริ การเพีย ง
อย่างเดียวเพื่อตอบสนองต่อกลุม่ เป้ าหมายเดียวเท่านัน้ การดาเนินธุรกิจในตลาดเฉพาะส่ ว นจะ
ใช้ตน้ ทุนต่าแต่มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน
2.2 มุ่งตลาดหลายส่วนโดยใช้หลายผลิตภัณ ฑ์ ธุ ร กิจ จะมี สิ น ค้า หรื อ บริ การ
หลายอย่างที่สามารถตอบสนองให้กลุม่ เป้ าหมายแต่ละกลุม่ โดยแต่ละตลาดจะมีความต้องการที่
ต่างกัน ดังนัน้ กลยุทธ์ท่ใี ช้จะต้องมีหลายกลยุทธ์เพื่อความสอดคล้องกับแต่ละกลุม่ เป้ าหมาย
2.3 มุ่งตลาดหลายส่วนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียว อาศัยจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวแต่กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังหลายๆตลาด อย่ า งไรก็ตามกลยุ ทธ์ ใ นการ
ดาเนินการก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกลุม่ ลูกค้าด้วย
2.4 มุ่งตลาดส่วนเดียวโดยใช้ผลิตภัณฑ์หลายชนิ ด เจาะตลาดกลุ่ม เป้ า หมาย
เพียงตลาดเดียวโดยศึกษาความต้องการของตลาดนัน้ และนาสินค้าหรือบริการตอบสนองความ
ต่อความต้องการในนัน้
2.5 มุ่ ง ตลาดรวม เป็ นการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารหลายประเภทให้ ก ับ
กลุม่ เป้ า หมายทุกกลุ่ม ซึ่ ง ผลิตภัณ ฑ์ใ นกลุ่ม นี้ จ ะเป็ นประเภทสิ น ค้า อุ ปโภคบริ โ ภคที่ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง ต้องใช้เงินทุนจานวนมากในการจัดการ
และทาการตลาด
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Positioning หมายถึง การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความทนทาน รูปลักษณ์ รูปแบบ ราคาของผลิตภัณ ฑ์ การใช้ง านได้
ตามวัตถุประสงค์ การซ่อมแซมสามารถทาได้ง่าย ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จะต้องเปรียบเทียบกับคู่แ ข่ง
ขันในตลาดว่าเรามีอะไรที่ดกี ว่าหรือด้อยกว่า เมื่อวิเคราะห์เสร็ จ สิ้ น เราจะสามารถทราบได้ว่ า
ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในตาแหน่งใดในตลาด หรืออาจสร้ า งแผนภาพเพื่อ ให้เ ห็น ตาแหน่ ง ของ
ผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจนยิ่งขึน้
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่ า STP Marketing ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ทราบถึ ง รายละเอี ย ดของ
กลุม่ เป้ าหมาย ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เป็ นข้อ มู ลส าคัญในการวางแผนกลยุ ทธ์ การตลาด เมื่ อ
ทราบถึงกลุม่ เป้ าหมายที่ชดั เจนจะช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการตลาด ช่ว ยให้ย อดขาย
สูงขึน้ เพราะทราบถึงความต้องการที่แท้จริงจากตลาดเป้ าหมาย ทราบถึงทิศทางในการวางแผน
จัดการด้านต่างๆ ซึ่งประโยชน์ขา้ งต้นส่งผลให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการดาเนินงานและ
สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ง่ายขึน้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับไก่ชนและธุรกิจบ่อนไก่ชน
ไก่ชน เป็ นสายพันธุ์หนึ่งของ ไก่พนื้ เมืองหรือไก่บา้ น (domestic fowl) มีตน้ กาเนิดอยู่ใน
ทวีปเอเชีย มีวิวฒ
ั นาการมาจากไก่ป่า (red jungle fowl) พบอยู่ ท ั ่วไปในเขตร้ อ นแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และจีนตอนใต้
ในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ มนุ ษ ย์ ส ัง เกตเห็น พฤติกรรมของไก่ป่าตัว ผู้ ท่ ตี ่อ สู้ กนั ด้ว ย
สัญชาติญาณในการปกป้ องอาณาเขตของตนเองและเพื่อแย่งชิงตัวเมีย จึงเริ่มนาไก่ป่ามาเลี้ย ง
เป็ นไก่บา้ น เพื่อเป็ นอาหารประจาบ้าน ในยามว่ า งงานก็น าไก่ม าชนกัน เป็ นเกมกีฬ าเพื่อ หา
ความบันเทิง
การชนไก่และการพนันชนไก่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ทงั ้ ในประเทศไทย ลาว
พม่า อินโดนีเซียเวียดนาม กัมพูชาและฟิ ลปิ ปิ นส์ นับเป็ นกิจกรรมที่มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานและ
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายเช่นกัน โดยมีหลักฐานเกี่ยวกับการชนไก่ท่ ปี รากฏเช่น ภาพสลักรู ป
ชาวบ้านกาลังเล่นชนไก่บนปราสาททราย สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในกัมพูชา ในสมัยสุโขทัยมี
ไก่ชนประดูห่ างดา พันธุ์แสมดา ชื่อว่า “ไก่พอ่ ขุน” เนื่องจากเป็ นไก่ท่พี อ่ ขุนรามคาแหงมหาราช
ทรงโปรด
การชนไก่ท่ถี ูกกล่าวขานกันมากที่สุดสาหรับประเทศไทย คือ พระราชพงศาวดารสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงท้าพนัน ชนไก่ชนะพระมหาอุปราช เมื่ อ
ครัง้ เป็ นเชลยอยู่ในกรุงหงสาวดีในขณะที่การตีไก่ (การชนไก่) ในตอนนัน้ ได้รบั ความนิยมอย่า ง
กว้างขวางในพม่า โดยมีหลักฐานภาพเขีย นรู ปพระนเรศวรชนไก่กบั พระมหาอุ ปราชาที่ว ัด
สุวรรณดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบนั ทึกใต้ภาพว่าปี พ.ศ. 2121 และที่วดั ท่า มะปราง
จังหวัดพิษณุโลกได้ขดุ พบพระรูปพระนเรศวรอุ้มดินเผารูปไก่ชนขนาดหน้ า ตัก 7 นิ้ ว สู ง 9 นิ้ ว
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บริเวณฐานเจดีย์ทรงลพบุรี ซึ่งกรมศิลปกรได้สนั นิ ษ ฐานว่ า อายุ อ ยู่ ใ นช่ว งกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอน
ปลาย หรือประมาณ 200 ปี ซึ่งเป็ นการยืนยันประวัตกิ ารชนไก่ของพระนเรศวรมหาราช ส่วนไก่
ชนพันธุ์เหลืองหางขาว ยังมีช่อื เสียงและถูกกล่าวขานมาถึงปั จจุบนั ว่า “ไก่เหลืองหางขาว ไก่เจ้า
เลีย้ ง”
มีการกล่าวว่า ความนิยมไก่ชนและการชนไก่มิได้จากัดอยู่เฉพาะแต่ในบรรดาชาวบ้า น
ในชนบททั ่วไปเท่ า นัน้ หากแต่เ ป็ นที่แ พร่ หลายในคนทุกระดับ ชัน้ จนเรี ย กได้ว่ า “เป็ นที่
แพร่ หลายทัง้ ในรัว้ ในวัง ในท้ อ งไร่ ปลายนาเสมอกัน ” จากคากล่า วในข้า งต้น ได้แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ไก่ชน หรือไก่บา้ นมาเป็ นเวลาช้านาน วิถีชวี ิตของคนไทยในอดีต
ส่วนใหญ่ทาการเกษตร และมักเลีย้ งสัตว์ไว้เป็ นอาหารในบริเวณบ้าน ด้วยคุณสมบัตขิ องไก่บา้ น
ที่เลีย้ งง่าย หากินเองได้ โตไว แพร่ พนั ธุ์ เ ร็ ว ไก่บ้า นจึ ง เป็ นสัตว์ เ ลี้ย งยอดนิ ย มมาโดยตลอด
ชีวิตประจาวันที่คนุ้ เคยใกล้ชดิ กับไก่ทาให้ไก่และพฤติกรรมต่างๆ ของไก่มีอิทธิ พลอย่ า งมากใน
สังคมไทยด้วย
การเลีย้ งไก่ชน
ในอดีตไก่ชนก็คอื ไก่พนื้ เมืองไทยที่มีเลีย้ งกันโดยทั ่วไปในหมู่บา้ นชนบททั ่วทุกภาคของ
ประเทศ ด้วยคุณสมบัตขิ องไก่พื้น เมื อ งที่มี ส ายพัน ธุ์ ดี แข็ง แรงอดทนมี ภู มิ ต้า นทานต่อ โรค
สามารถฟั กไข่เองเลีย้ งลูกได้เองหาอาหารเลีย้ งตัว เองได้เ ก่ง คนไทยจึ ง นิ ย มเลี้ย งไว้ เ พื่อ เป็ น
อาหารในครัวเรือนบางตัวมีรูปร่างสีขนสวยงามก็เลีย้ งไว้ดเู ล่นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเลี้ย งไว้
ขาย ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าไก่กนิ เนื้อ หากตัวไหนมีลกั ษณะเชิงชนเก่ง ก็จะเลีย้ งไว้เพื่อนาไปชนใน
บ่อนพนันชนไก่
ปั จจุบนั การเลีย้ งไก่ชนยังคงมีจุดประสงค์เ หมื อ นในอดีต เพีย งแต่รู ปแบบการเลี้ย งมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากการเลีย้ งไก่ชนมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่
มีลกั ษณะจาเพาะและกว้างขวางขึน้ อย่างไรก็ตาม วิธีการในการเลีย้ งไก่ชนหนึ่ งตัวเพื่อให้เป็ นไก่
ชนเก่งต้องใช้ภูมิปัญญาและขันตอนที
้
่มีความละเอียดอ่อนยิ่ง เริ่มตังแต่
้ การคัดเลือ กไก่พื้น บ้า น
เพศผู้ท่จี ะนามาเลีย้ งเป็ นไก่ชน ซึ่ ง นอกจากจะต้อ งเป็ นไก่ท่ มี ี ลกั ษณะดี มี ความ สมส่ ว นทัง้
น้าหนัก ส่วนสูง สีสนั สุขภาพแข็งแรง คนที่จะเลีย้ งไก่ชนจะต้อ งเป็ นคนรักไก่ มี ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับไก่ ชานาญในการดูแลไก่ เอาใจใส่ทกุ ขันตอน
้
รู้และเข้าใจเรื่องสายพันธุ์ไก่ รู้เรื่ อ ง
ชันเชิ
้ งการชนของไก่ รู้จุดเด่น จุดด้อยของไก่ และต้องดูแลไก่ชนอย่างใกล้ชดิ บางคนอยู่ กบั ไก่
ทังวั
้ นโดยเฉพาะระยะการเลีย้ งให้เป็ นไก่ชน การเลีย้ งไก่ชนในปั จ จุ บนั สามารถแบ่ง ได้เ ป็ น 3
รูปแบบ ได้แก่ เลีย้ งแบบพืน้ บ้าน การเลีย้ งแบบซุ้ม และการเลีย้ งแบบฟาร์ม
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1. การเลีย้ งแบบพืน้ บ้าน
ในชุมชนชนบทชาวบ้านจะเลีย้ งไก่ไว้ให้อาศัยในบริเวณรอบๆ บ้าน หรือ เลีย้ งไว้ในสวน
เป็ นการเลีย้ งไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติ ไก่ท่เี ลีย้ งนัน้ มีทงไก่
ั ้ ชนและไก่กนิ เนื้อคนเลี้ย งอาจจะ
ดูแลเรื่องการป้ องกันยุงหรือสัตว์ท่เี ป็ นศัตรูของไก่ ดังนัน้ จึงต้อ งมี เ ล้า ไก่ท่ มี ิ ดชิดป้ อ งกัน ภัย ได้
เมื่อลูกไก่มีอายุ 7 - 9 เดือน คนเลีย้ งจะคัดไก่เพศผู้ท่มี ีลกั ษณะดีแยกออกมาครอบสุ่ม ส่ ว นเพศ
เมียที่มีลกั ษณะดีก็คดั แยกไว้ เ พื่อ เป็ นแม่ พนั ธุ์ ตวั อื่ น ๆ รวมทัง้ ไก่เ พศเมี ย ที่มี ลกั ษณะไม่ ดีก็
สามารถคัดขายเป็ นไก่เนื้อ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือเป็ นอาหาร ส่ว นไก่เ พศผู้ ท่ คี ดั แยก
ออกมาครอบสุ่มก็เลีย้ งให้เป็ นไก่ชนตามวิธีการหรือเคล็ดลับการเลี้ย งไก่ชนของแ ต่ละคน บาง
แห่งอาจเพิม่ อุปกรณ์ท่จี าเป็ นคือมุ้ง เพื่อป้ องกันไม่ให้ไก่ท่ ขี นยัง ขึ้น ไม่ เ ต็ม ถู กยุ ง กัดตาย และ
เพื่อให้ไก่ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่มียุงรบกวน เพราะจะทาให้ไก่พกั ผ่อนไม่เต็มที่ขาดความ
สมบูรณ์แข็งแกร่งทางร่างกาย ถ้านาไปชนโอกาสชนแพ้จะมีสูง แม้ว่าการเลี้ยงไก่แ บบพื้น บ้า น
ส่วนใหญ่จะเป็ นการเลีย้ งแบบมือสมัครเล่นเน้นความสุขที่มีไก่ชนไว้ กบั บ้า นมากกว่ า เลี้ย งเพื่อ
เล่นการพนัน แต่การมีไก่ชนดีๆ สักตัวอยู่กบั บ้านก็มีส่วนช่วยยกระดับสถานภาพทางสังคมของ
ผู้เลีย้ งให้สูงขึน้ จากชาวบ้านธรรมดาก็จะมีสมญานามตามท้ายชื่อที่เรียกขานกัน มีเพื่อนฝูงแวะ
เวียนเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนอยู่ไม่ขาด
2. การเลีย้ งแบบซุ้ม
“ซุ้มไก่ชน” เป็ นสถานที่รวมไก่ชนที่สมบูรณ์พร้ อ มชนแล้ว สัง เกตได้ง่ า ยคือ จะมี สุ่ ม ไก่
สาหรับครอบขังไก่ชนไว้เป็ นสัญลักษณ์ คนทั ่วไปเมื่อเห็นจะเข้าใจได้ว่ า เป็ นสถานที่ร วมไก่ชน
การเลีย้ งไก่ชนในซุ้มไก่ชน มีเป้ าหมายหลัก คือ การเลี้ย งไก่เ พื่อ น าไปชนในบ่อ นพนัน ชนไก่
ประเภทต่างๆ โดยหวังชนะพนันซุ้มไก่ชนแต่ละแห่งจึงมีช่อื เรียกที่แสดงถึงความเข้มแข็ง มีพลัง
สูงส่ง ทรงคุณค่า เป็ นสิริมงคล เช่น ซุ้มแสงเพชร ซุ้มไอยรา ซุ้มเพชรนาชัย เป็ นต้น ไม่คอ่ ยมีซุ้ม
ไก่ชนที่ตงั ้ ชื่อแบบอ่อนหวานหรือนุ่มนวลเพราะจะเป็ นการแสดงถึงความอ่อนแอ บางซุ้มอาจจะ
ใช้ช่อื เจ้าของเป็ นชื่อซุ้ม
ในการบริหารจัดการซุ้มไก่เจ้าของซุ้มจะดูความเรียบร้อยของซุ้ม หายาบารุ ง ไก่ รักษา
โรค หาอาหาร ข้าวโพด ข้าวเปลือก มุ้งไก่ การติดต่อราชการการเลีย้ งแบบซุ้มโดยทั ่วไปบางซุ้ม
ที่เป็ นซุ้มเล็กเจ้าของอาจเลีย้ งไก่เอง บางแห่งมีไก่ชนหลายตัวเจ้าของซุ้ ม จะจ้ า งคนเลี้ย งไก่ชน
เรียกว่า “มือน้า” ไว้หลายคน ขึน้ อยู่กบั จานวนไก่ชนที่มีในซุ้ม มือน้าจะมีหน้าที่ทาการฝึ กซ้อมไก่
ตามตารางฝึ กที่วางเอาไว้ เมื่ออยู่ในบ่อนมือน้าจะทาหน้าที่เปรี ยบไก่ ให้น้าไก่ดอู าการ และเย็ บ
แผลให้ไก่ระหว่างพักยก โดยเจ้าของซุ้มจะจ่ายค่า จ้ า งเป็ นรายเดือ นประมาณ 3,000 - 5,000
บาทต่อคน ส่วนการเสาะแสวงหาไก่ชนเก่งๆ เจ้าของไก่จะเป็ นผู้เลือกหรือลูกน้องในทีม งานซึ่ ง
เปรียบเสมือนแมวมองไปเห็นไก่ท่ชี นตามบ่อน หรือเลีย้ งกันตามหมู่ บา้ น ไก่ชนตัวไหนมีลลี าชัน้
เชิงการชนของไก่ดกี จ็ ะติดต่อซื้อมาเลีย้ งฝึ กซ้อมไก่ แล้วถึงนาไก่ไปชนตามบ่อนที่มี เ งิ น เดิม พัน
สู ง ๆ ซุ้ ม ไก่ดงั ๆ บางแห่ง จะทาการเพาะพัน ธุ์ ไก่ชนขายด้ ว ย แต่ถ้ า เจ้ า ของซุ้ ม มี ส ถานที่
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กว้างขวางจะไม่เพาะเลีย้ งไก่กบั ฝึ กซ้อมไก่ชนในสถานที่เดียวกัน เนื่องจากธรรมชาติของไก่ตวั ผู้
ที่อยู่ในวัยพร้อมผสมพันธุ์ เมื่อเห็นตัวเมียจะเข้าไปหาเพื่อทาการผสมพันธุ์ ไก่ตวั ผู้ตวั อื่นที่เห็นก็
จะเกิดอารมณ์หงึ หวง เกิดอาการกระวนกระวายส่งเสียงร้อง หรือเวลาไก่ตวั เมียร้องเพื่อ ทีจ ะไข่
ไก่ตวั ผู้ได้ยินก็จะร้องช่ว ยตัว เมี ย ด้ว ย ทาให้ข าดสมาธิ แ ละเกิดไม่ ความสงบในระหว่ า งการ
ฝึ กซ้อม ซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแกร่งของร่างกายไก่ดว้ ย
3. การเลีย้ งไก่ชนแบบฟาร์ม
จุดมุ่งหมายของการเลีย้ งไก่ชนแบบฟาร์ม คือการทาธุรกิจซื้อขายไก่ชน มีการเพาะเลีย้ ง
ลูกไก่ชนเพื่อขาย เจ้าของฟาร์มต้องมีพอ่ พันธุ์ไก่ชนที่มีช่อื เสียง ชนชนะมากมากในบ่อ นต่า งๆ
เมื่อไก่ชนปลดระวางจากการชนในสังเวียนมาได้ 3 ปี หรือเป็ นไก่เก่งที่พกิ ารตาบอดจากการชน
ไม่สามารถนาไปชนในสังเวียนต่อไปได้ ก็นามาเป็ นพ่อพันธุ์ เพื่อเพาะพันธุ์ขายลูกไก่ อีกวิธีหนึ่ง
คือ เจ้าของฟาร์มจะลงทุนไปแสวงหาไก่ดงั ๆ ตามบ่อน ตามซุ้มต่างๆ มาเพาะพันธุ์ขาย ไก่ชนที่
นามาเป็ นพ่อพันธุ์มกั จะเป็ นไก่ท่ปี ลดระวาง ซึ่งเจ้าของไก่มกั จะเก็บไว้ เลีย้ งขยายพัน ธุ์ หรื อ ไม่ ก็
ขายให้กบั เจ้าของฟาร์ม มูลค่าหรือราคาไก่ชนขึน้ อยู่กบั ประวัตกิ ารชนชนะในบ่อ นต่า งๆ ถ้ า ยิ่ ง
ชนชนะในบ่อนดังมีช่อื เสียงมากไก่ชนตัวนัน้ ก็จะมีราคาแพงขึน้ มีคนอยากได้ไปเป็ นพ่อพันธุ์มาก
ส่วนวิธีเลีย้ งไก่ชนแบบฟาร์มจะต่างจากการเลีย้ งไก่แบบพืน้ บ้า นและแบบซุ้ ม มาก ด้ว ยการใช้
วิทยาการแผนใหม่ในการเลีย้ งสัตว์ ปีกเป็ นหลักมี การใช้ส ารเคมี เ พิ่ม ขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ นอาหาร
โภชนาการ ยารักษาโรคยาบารุง การทาโรงเรือนให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เพราะเป้ า หมาย
เป็ นการเลีย้ งไก่ชนไว้เพื่อจาหน่ายเป็ นหลัก ไม่ได้มีเป้ าหมายเหมื อ นซุ้ ม ไก่ชนที่เ ลี้ย งไก่ชนไว้
เพื่อนาไก่ออกชนตามบ่อนต่างๆ
ไก่ชนที่เพาะเลีย้ งไว้ในฟาร์มพออายุประมาณ 6 - 7 เดือน ไก่เพศผู้จะเริ่มมีสีขนเด่น ชัด
บางตัวเริ่มวิ่งไล่จิกตีตวั อื่น ก็จะเริ่มมีคนมาขอซื้อเพื่อนาไปฝึ กซ้อมเป็ นไก่ชนในซุ้ ม ของตัว เอง
เจ้าของฟาร์มจะขายเฉพาะไก่เพศผู้ ราคาประมาณตัวละอย่างน้อย 500 บาทถึงราคาตัวละหลาย
พันบาทขึน้ อยู่กบั ลักษณะเด่นของไก่ตวั นัน้ ๆ และประวัตสิ ายพันธุ์ของไก่ชน
อย่างไรก็ตาม ฟาร์มเลีย้ งไก่ชนที่มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจจะไม่เพียงรอให้ลูกค้า ที่
เดินเข้ามาหาเท่านัน้ แต่จ ะใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางการโฆษณาซื้ อ ขายสิ น ค้า ทัง้ ทางโทรศัพท์ สื่ อ
โฆษณาต่างๆ เช่น นิตยสารไก่ชน เว็บไซด์ โดยจะให้ความสาคัญกับการทาระบบข้อมูล ประวัติ
ส่วนตัวของไก่ชนแต่ละตัว เช่น ต้องมีประวัตขิ องพ่อ แม่ไก่ สายพันธุ์ไก่ เจ้าของไก่เดิม ประวัติ
การชนแต่ละครัง้ มีรูปถ่าย ลักษณะเด่น เชิงไก่ เป็ นต้น ถ้ามีขอ้ มูลละเอียดชัดเจนไม่คลุมเครื อ ก็
จะช่วยในการตัดสินใจให้กบั ลูกค้ามากขึน้ ที่สาคัญคือเจ้าของกิจการเลีย้ งแบบฟาร์มได้แสดงออก
ถึงความซื่อสัตย์จริงใจไม่ปิดบังลูกค้า ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ ความเชื่อ มั ่นทางธุ ร กิจ ลูกค้า ประจ าจะ
เผยแพร่บอกต่อกัน แต่การเลีย้ งไก่ชนในลักษณะฟาร์ ม ยัง มี ปริ ม าณน้ อ ยกว่ า ถ้ า เทีย บกับการ
เลีย้ งไก่ชนแบบซุ้ม ประเด็นใหญ่คอื ใช้เงินลงทุนสูง และมีรายละเอียดในการจัดการหลายอย่ า ง
เช่น การจ้างพนักงาน ระบบภาษีรายรับ - รายจ่าย รวมถึงการขออนุญาตและการตรวจสอบจาก
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หน่วยงานราชการที่เ กี่ย วข้อ งหลายขัน้ ตอน รวมถึ ง ต้อ งมี เ ครื อ ข่า ยของธุ ร กิจ ที่กว้ า งขวาง
พอสมควร
ความสัมพันธ์ของการชนไก่ และบ่อนพนันชนไก่
กล่าวโดยสรุป การชนไก่อาจแบ่งออกเป็ นช่วงเวลาใหญ่ๆ ได้ 3 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงที่เป็ นการละเล่นพืน้ บ้าน จะเป็ นการชนไก่รอบกองไฟเพื่อความสนุกสนาน มีการ
ชนไก่ในงานวัฒนธรรมประเพณี เกี่ยวพันกับพิธีกรรมความเชื่อ ที่อ ยู่ กบั สัง คมวัฒ นธรรมไทย
หลังจากทานา ปั กดา มาตลอดฤดูฝน ซึ่งแต่ละครอบครัวในชุมชนจะไม่คอ่ ยได้พบปะกัน ในช่ว ง
ฤดูการผลิต พอเข้าฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรชาวนาขายผลผลิตทางการเกษตรพร้ อ ม
กับเป็ นช่วงที่ไก่สมบูรณ์ อากาศเริ่มหนาวคนในชุมชนส่ว นใหญ่ จ ะก่อ ไฟเพื่อ เพิ่ม ความอบอุ่ น
ครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านตังวงพู
้
ดคุย กัน รอบกองไฟมี การท้า ทาย การพูดคุย แลกเปลี่ย น
โดยเฉพาะประเด็น ไก่ชนเป็ นหนึ่ ง ในหลายเรื่ องในวิ ถี ชีวิ ตของสัง คมชนบทที่ต่า งคนต่า ง
ครอบครัวจะบอกว่าไก่ของตนเป็ นไก่ชนเก่ง จึงมีการนาไก่มาชนกันในกลุม่ เล็ก 4 – 5 ครอบครัว
เป็ นการละเล่นสนุกสนานภายในกลุม่ บ้านเล็กๆ ที่อยู่ละแวกเดียวกัน การชนไก่ในช่วงเวลานี้ จ ะ
ไม่มีการพนันเข้ามาข้องเกี่ยว
2. กาเนิดบ่อนป่ าหรือบ่อนบ้าน คือ ช่วงต่อมาเมื่อการชนไก่เริ่มแพร่ ข ยายขึ้น ตามการ
เจริญเติบโตของชุมชน การชนไก่เป็ นกิจกรรมทังในกลุ
้
ม่ เพื่อน คุม้ บ้า น คนละหมู่ บ้า น เริ่ ม ต้น
จากการคัดเลือกไก่ท่เี ก่งในคุม้ ในหมู่บา้ น จากไก่ท่เี คยเห็นชนมีลลี า ตีเก่ง จะน าไปประกบคู่ชน
ในกลุม่ บ้าน ในแต่ละหมู่บา้ น การนัดหมายของคนเลีย้ งไก่ อาจจะจัดการชนไก่ตามร่ ม ไม้ นั ่ง
ล้อมวงและบางส่วนจะนาไก่ไปชนไก่ในงานประเพณีประจาหมู่บา้ น โดยนาไก่เก่งของแต่ละคุ้ม
แต่ละหมู่บา้ นประกบกัน และเริ่มเกี่ยวข้องกับการพนันด้ว ยการเลี้ย งเหล้า และพนัน กิน ตัว ไก่
ครอบครัวไหนแพ้อาจจะต้องต้มไก่เลีย้ งครอบครัวอื่น โดยเลีย้ งข้าว เลีย้ งไก่ กินเหล้า ซึ่ ง จะพบ
เห็นทั ่วไปสังคมชนบทโดยเฉพาะผู้ชาย มีทงเด็
ั ้ ก วัยหนุ่ม และผู้สูงอายุ ต่อมาเริ่มมีการพนันขัน
ต่อโดยเจ้าของไก่และคนติดตามวงเงินไม่มากนัก มีผู้อาวุโสเป็ นกรรมการ ในส่วนของคนดูหรื อ
ผู้ชมจะตกลงเดิมพันกันในระหว่างชน
การชนไก่ในสองช่วงนี้คอื พัฒนาการของบ่อนป่ าหรือบ่อนบ้านในยุคแรก ที่จุดประสงค์
ของการชนไก่ยงั เป็ นจุดประสงค์ทางสังคมในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่ ระหว่างชุมชน
และชุมชนใกล้เ คีย ง การชนไก่ใ นลักษณะนี้ ม ักไม่ หวัง ผลแพ้ชนะ จึ ง อาจชนกัน ไม่ น านนัก
(ประมาณ 2 - 3 อัน) แต่เป็ นการแสดงความสามารถ ไหวพริบ ชันเชิ
้ งของไก่เสียมากกว่า
3. บ่อนพนันชนไก่แบบธุรกิจ คือ ช่วงที่สาม การชนไก่เริ่มมีรายได้จ ากเก็บค่า สถานที่
เก็บจากเจ้าของบ่อน เก็บจากเจ้ามือ จากค่าจอดรถ จากค่า เช่า เสื่ อ จากร้ า นขายอาหาร เพื่อ
ระดมเงินให้กบั ผู้นาเพื่อไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์ บางส่วนใช้เลีย้ งรับรองส่วนราชการ ตารวจที่
เข้ามาดูแล ดังนัน้ จาเป็ นต้องมีการบริหารจัดการรายรับ - รายจ่ายมากขึน้ นับเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้น ใน
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การบริหารจัดการแบบบ่อนพนันชนไก่ และกลายเป็ นรูปแบบของบ่อนป่ า บ่อนบ้าน รวมถึงบ่อน
พนันชนไก่แบบมาตรฐาน อย่างเป็ นระบบ บ่อนพนันชนไก่ในยุคนี้จะมีขอบเขตพืน้ ที่ชดั เจนมาก
ขึน้ ขนาดตังแต่
้ 2 งาน 2 ไร่ 4 ไร่ จนกระทั ่งถึง 10 ไร่ มีระบบการจัดการ เช่น การจาหน่ายบัตร
เพื่อดูการชนไก่ มีกฎระเบียบ การเปรียบไก่ และมีการกาหนดวงเงินเดิมพันระหว่างเจ้าของไก่ 2
ฝ่ าย มีการเล่นต่อรองจากผู้ชม มีการกาหนดระยะเวลาในการชน (กาหนดยก) เป็ นการเริ่ ม ต้น
ของการชนไก่เพื่อชิงเดิมพันอย่างแท้จริง นี่คอื ภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านจากการละเล่น พื้น
บ้านเพื่อผ่อนคลายความเครียด ที่คอ่ ยๆ เพิม่ ปริมาณของความสุขจากการได้เ สี่ ย ง และเริ่ ม มี
เดิมพัน มาจนถึงปั จจุบนั การชนไก่การเลีย้ งไก่ลว้ นสัมพันธ์เป็ นวงจรกับบ่อนพนันชนไก่ และการ
พนันอย่างเป็ นระบบ
ประเภทของบ่อนพนันชนไก่
บ่อนพนันชนไก่ หรือ บ่อนพนันชนไก่ หมายถึง สถานที่ท่เี จ้าของไก่ชนนาไก่ชนไปจับคู่
เพื่อชนกัน มีกรรมการห้ามไก่ในสังเวียน มีกฎระเบียบของบ่อนกาหนดชัดเจน มี การตกลงเล่น
พนันวางเงินเดิมพันเป็ นเงินสด แล้วมีคนเชียร์ไก่ชนในขณะไก่ชนกันเพื่อเล่นพนันกันเอง
บ่อนพนันชนไก่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- บ่อนพนันชนไก่ท่ไี ม่ถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า “บ่อนป่ า” หรือ “บ่อนบ้าน”
- บ่อนพนันชนไก่ท่ถี ูกต้องตามกฎหมาย หรือ “บ่อนพนันชนไก่แบบธุรกิจ”
1. บ่อนพนันชนไก่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็ นบ่อนพนันชนไก่ขนาดเล็กหรือเรียกกันทั ่วไปว่า บ่อนป่ าหรือบ่อนบ้าน มี สงั เวียนชน
ไก่ 1-2 สังเวียน วงเงินลงทุนในการจัดทาบ่อนประมาณ 10,000 บาท กาหนดวัน ชนไก่ใ นวัน ที่
ไม่ใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อไม่ให้ตรงกับบ่อนใหญ่ท่เี ป็ นบ่อนธุรกิจ บางบ่อนประเภทนี้อาจ
เปิ ดให้มีการชนไก่มากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน เป้ าหมายการเปิ ดบ่อนเพื่อ “ซ้อมปลา้ ” ไก่ชนของซุ้ม
ไก่ชนต่าง ๆ ก่อนที่จะนาไก่ไปชนในบ่อนขนาดใหญ่
บ่อนป่ าในจังหวัดสุพรรณบุรี
ณบุรีบอ่ นป่ าตังขึ
้ น้ กระจายอยู่ในพืน้ ที่ตา่ งๆ แทบทุกตาบล หรือประมาณร้อยละ 70ของ
จานวนตาบลทังจั
้ งหวัดนักพนันสมัครเล่นและเจ้าของไก่จากซุ้มต่างๆ จะน าไก่ม าฝึ กซ้ อ มปล้า
คัดเลือกไก่เก่งก่อนที่จะนาไปชนในบ่อนใหญ่ แม้จะมีระเบียบ “ห้ามเล่น การพนัน ” แต่ใ นความ
เป็ นจริ ง ก็จ ะมี การพนัน เพื่อ สร้ า งความตื่น เต้น แก่เ จ้ า ของไก่ว งเงิ น พนัน ไม่ ม ากนัก มี การ
หลีกเลี่ยงข้อห้ามโดยเรียกเงินเดิมพันว่า “แพ็ค” แพ็คละ 100 บาท เนื่องจากเดิม ที่ว างการเดิม
พันเป็ น “เครื่องดื่มบารุงกาลัง” เป็ นกล่องหรือยกแพ็คๆ ละ 100 บาท จึงเรียกติดปากกันมา แม้
จะเปลี่ยนวิธีการเดิมพันเป็ นเงินแล้วก็ตามวงเงินเดิมพันในบ่อนประเภทนี้กจ็ ะมีวงเงินประมาณ
1,000 - 10,000 บาทต่อคู่
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บ่อนป่ า เป็ นเหมือนการเตรียมตัวที่มีการเลียนแบบการดาเนินกิจการของบ่อนพนัน ชน
ไก่แบบธุรกิจแทบทุกอย่าง ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูเข้าบ่อน โดยบ่อ นป่ าจะเก็บค่า บริ การ
เป็ นค่าเช่าเก้าอี้ท่นี กั พนัน หรือเจ้าของไก่จะนั ่งรอบสังเวียนแทนในราคาตัวละ 20 บาท
ในบ่อนจะมีการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มีกติกาการห้ามไก่ เวลาในการชนไก่ การพักยก ฯลฯ
เหมือนบ่อนพนันชนไก่แบบธุรกิจ เพียงแต่บอ่ นป่ าหรือบ่อนบ้านจะให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความแข็งแกร่งของไก่ชน การซ้อมปลา้ ไก่ ก่อนที่ไก่จะสามารถไปชนในบ่อนที่มีขนาดใหญ่ แ ละ
วงเงินเดิมพันมากขึน้ ดังนัน้ การชนไก่แต่ละคู่ จึงไม่จาเป็ นต้องชนกันจนรู้ผลแพ้ชนะ ขึน้ อยู่ กบั
การกาหนดจานวนยกของเจ้าของไก่ทงั ้ 2 ฝ่ าย ถ้าไม่รู้แพ้ชนะก็ ยยกกันไป” แล้ว ก็คืน เงิ น พนัน
แต่ตอ้ งเสียค่าน้า ให้เจ้าของบ่อนร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพันตามที่ได้ตกลงกัน คนเล่นพนันจะ
เล่นพนันวิธีอ่ นื แทนการพนันแบบแพ้ชนะ เช่น พนันว่า “ยกไม่ยก” หรือพนันว่าไก่จะแพ้หรื อ ไม่
แพ้ภายใน 4 ยกที่กาหนด เป็ นต้น
โดยปกติ บ่ อ นประเภทนี้ จ ะต้ อ งไปขออนุ ญาตจากอ าเภอและมี ก ารจ่ า ยอั ต รา
ค่าธรรมเนียมเหมือนกับบ่อนธุรกิจทั ่วไป คือ สังเวียนละ 250 บาท และต้องเปิ ดบ่อนพนันชนไก่
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านัน้ แต่บอ่ นป่ าส่วนใหญ่จะเปิ ดในวันอื่น เพื่อ ไม่ ใ ห้ซ้ า วั น กับบ่อ น
ใหญ่ ทาให้ผิดระเบียบ เจ้าของบ่อนจึงยินยอมเสีย “ค่าธรรมเนียมนอกระบบ” ให้กบั เจ้าหน้าที่รฐั
ตามที่ได้ตกลงกัน ส่วนใหญ่บอ่ นหนึ่งจะจ่ายค่าธรรมเนียมนอกระบบประมาณ 3,000 บาทต่อ
แห่งต่อเดือน
2. บ่อนพนันชนไก่ถูกต้องตามกฎหมาย
บ่อนพนันชนไก่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเรียกว่า “บ่อ นพนัน ชนไก่แ บบธุ ร กิจ ” (อาจ
เป็ นได้ทงั ้ บ่อนระดับอาเภอ บ่อนระดับจังหวัด หรือบ่อนระดับภาค) เป็ นบ่อ นพนัน ชนไก่ท่ ขี อ
อนุ ญาต และดาเนิ น การภายใต้ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 กล่า วคือ รัฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการพนันชนไก่และการกัดปลา พ.ศ. 2552 หมวด 3
ข้อ 13 อนุญาตให้เปิ ดบ่อนเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาได้เฉพาะวันเสาร์ แ ละวัน อาทิตย์ ข อง
ทุกสัปดาห์ท่ไี ม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสาคัญทางศาสนา ทัง้ นี้ จ ะอนุ ญาตให้มี
การเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาได้ไม่เกิน 5 วันต่อเดือน
ต่อมาเมื่อ นายเฉลิม อยู่บารุง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มี คาสั ่งให้ส ามารถเปิ ด
บ่อนพนันชนไก่ได้เดือนละไม่เกิน 2 วันและเปิ ดได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ผู้ มี อ านาจสั ่ง
อนุมตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 คือ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดโดยผู้ย่ นื ขออนุญาตต้องมีคณ
ุ สมบัติ หลักฐานประกอบการพิจ ารณา และจะมี
คาสั ่งแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดหนึ่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกลั ่นกรองและตรวจสอบสถานที่
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจะทาหนังสือขออนุญาตตังบ่
้ อนการพนันชนไก่ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั จิ ดั ตัง้ บ่อนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบ่อนที่ได้ร ับอนุ ญาต ต้อ งขอ
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ต่อใบอนุญาตเป็ นรายปี หากขาดการต่ออายุใบอนุญาตจะปิ ดดาเนิน การชนไก่ใ นปี นัน้ การต่อ
ใบอนุญาตอาจทาโดยหนังสือรับรองจากปศุสตั ว์จงั หวัดก็ได้
บ่อนประเภทนี้เป็ นพัฒนาการสูงสุดของบ่อนพนันชนไก่ไปสู่ความทันสมัย จะมีไก่ชนที่มี
คุณภาพเข้ามาเปรียบชน คนเข้าบ่อนเป็ นนักพนัน มื อ อาชีพหรื อ “เซี ย นพนัน ” กระเป๋ าหนัก
มากกว่าเกษตรกร ไม่จากัดวงเงินเดิมพัน และจานวนสังเวียน ลักษณะบ่อนต้องมีมาตรฐาน คือ
มีอาคาร มีบริเวณ ตังอยู
้ ่หา่ งจากชุมชนเพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนคนในชุมชน มีการก่อสร้างอย่าง
ถูกสุขลักษณะเจ้าของบ่อ นจะจ่ า ยค่า ธรรมเนี ย มให้ร ัฐ เดือ นละ 250 บาทแต่ถ้ า มี การชนไก่
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน หรือ เปิ ดทาการแตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว จาเป็ นต้องมีร ายจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมนอกระบบให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั ที่มีอานาจสั ่งอนุมตั ิ บ่อนส่วนใหญ่จึงมักจะมี เ จ้ า ของ
เป็ นนักธุรกิจ ผู้มีอานาจ ที่เ ข้า มาทาธุ ร กิจ บ่อ นพนัน โดยตรง หรื อ เป็ นผู้ มี เ ครื อ ข่า ยอิ ทธิ พล
กว้างขวางมากพอที่จะทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่นได้
สุดท้ายเมื่อการชนไก่กลายเป็ นการพนันเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่มี ีการแบ่งชนชัน้
คนเล่นพนันในสังเวียน แม้จะมีผู้คนจากหลากหลายวงการเข้ามาเกี่ยวข้อ งมากขึ้น โดยไม่ ต้อ ง
รู้จกั หรืออยู่ในแวดวงความสัมพันธ์มาก่อน แต่ลกั ษณะของบ่อนจะมี การแสดงความมี ส ถานะ
พิเศษของคนเล่น โดยเฉพาะตาแหน่ง อานาจ และวงเงิ น เดิม พัน ในการพนัน เรี ย กได้ว่ า เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็ นหลัก หรือเป็ นรูปแบบของการพนันเต็มตัวบ่อนธุรกิจ จึ ง เป็ นสถานที่
สาหรับเล่นพนันโดยเฉพาะขาดมิตทิ างสัง คม และการควบคุม ทางสัง คมก็ทาได้ย าก เพราะ
เกี่ยวข้องทัง้ กับอานาจรัฐ อานาจทุนและอานาจเถื่อนนอกกฎหมาย คุณค่าหรือ ค่า นิ ย มในการ
ชนไก่จึงกลายเป็ นการพนันเพื่อความสนุกของคนมีเงินมีทนุ มากขึน้ (วิถีชวี ิตไก่ชนสู่การพนันไก่
ชน, 2555)
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผลงาน

ศิริวรรณ
เสรีรตั น์

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้บริโภค
6Ws และ
1H
(2538)

ผลงานนี้
สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจากผลงานนี้
เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงานนี้ตวั
แปรใด
การแบ่งกลุม่ การแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออก
ตามลักษณะความต้องการที่คล้ายคลึงกัน
ออกเป็ นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด
(Market Segment) เพื่อที่จะเลือกตลาดเป้ าหมาย
ต่อไป การแบ่งส่วนตลาดไม่ได้เริ่มต้นที่ความ
แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ แต่เป็ นการแบ่งกลุม่
ลูกลูกค้า และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง
กัน
ใครอยู่ใน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คนกลาง ส่วน
ตลาดธุรกิจ ราชการ ลักษณะอุตสาหกรรมและการจัดประเภท
(Who is in ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
the
business
market?)
ผู้ซื้อสินค้า สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดอุตสาหกรรมจะซื้อ
ธุรกิจมีการ สินค้าอุตสาหกกรรมซ่งมีการจัดประเภทเป็ น
ตัดสินใจ
วัตถุดบิ วัสดุ เครื่องจักร ถาวรวัตถุ เครื่องมือ
อะไรบ้าง
ประกอบ
(What
buying
decisions do
business
buyers
make?)
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ)
ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผลงาน

ศิริวรรณ
เสรีรตั น์

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้บริโภค
6Ws และ
1H
(2538)

ผลงานนี้
เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงานนี้ตวั
แปรใด
ทาไมจึงซื้อ
(Why do
they buy?)
หรือ ผู้ซื้อ
สินค้าธุรกิจ
ต้องการอะไร
(What are
business
buyers
seeking?)
ผู้ซื้อสินค้า
ธุรกิจซื้อ
เมื่อไร(When
do business
buyers?)

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจากผลงานนี้

ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และผู้ขายต่อซื้อสินค้าโดย
มุ่งหวังกาไร และขึน้ กับความต้องการซื้อของ
ลูกค้า(ผู้บริโภคและคนกลาง) ที่มีตอ่ สินค้าที่เขา
ผลิตและขายเป็ นการตัดสินใจซื้อโดยใช้หลัก
เหตุผล

โอกาสในการซื้อผู้ซื้อจะซื้อสินค้าธุรกิจก็ตอ่ เมื่อ มี
ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ผลิตอยู่
-ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่นการเสียง่าย ลักษณะ
การใช้งาน ต้นทุนและน้าหนักเหล่านี้จะมีผลใน
การซื้อ
-นโยบายสินค้าคงคลังของผู้ซื้อจะมีอิทธิพลต่อ
ความบ่อยครัง้ ในการซื้อ ถ้ามีปริมาณสินค้าคง
คลังมากจะกระทบต่อต้นทุนในการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง
- ภาวะเศรษฐกิจ ความบ่อยครัง้ ในการซื้อสินค้า
ธุรกิจ
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ)
ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผลงาน

ศิริวรรณ
เสรีรตั น์

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้บริโภค
6Ws และ
1H
(2538)

ผลงานนี้
เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงานนี้ตวั
แปรใด
ใครมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ
ทางธุรกิจ
(Who
participates
in the
business
buying
decision?)
ปั จจัยสาคัญ
ที่มีอิทธิพล
ต่อผู้ซื้อสินค้า
ธุรกิจคืออะไร
(What are
the major
influences
on business
buyers?)

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจากผลงานนี้

บทบาทของบุคคลในการซื้อผู้คดิ ริเริ่ม เป็ นบุคคล
ซึ่งเริ่มต้นเสนอแนะให้ซื้อผลิตภัณฑ์
-ผู้ใช้
-ผู้มีอิทธิพล
-ผู้ตดั สินใจ
-ผู้อนุมตั ิ
-ผู้ซื้อ
-ผู้ควบคุมดูแล

- ปั จจัยสิ่งแวดล้อมเป็ นปั จจัยภายนอกองค์กร
- ปั จจัยภายในองค์กร
- ปั จจัยระหว่างบุคคล
- ปั จจัยเฉพาะบุคคล
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ)
ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผลงาน

ศิริวรรณ
เสรีรตั น์

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้บริโภค
6Ws และ
1H
(2538)

กาพล
สุทธิ
พิเชษฐ์

STP
Marketing
(2552)

แม้นวาด
กุญชร ณ
อยุธยา

ศูนย์ศกึ ษา
ปั ญหาการ
พนัน
รายงาน
ภาพรวม.
วิถีชวี ิตไก่
ชนสู่การ
พนันชนไก่
(2555)

ผลงานนี้
เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงานนี้ตวั
แปรใด
ผู้ซื้อสินค้า
ธุรกิจซื้อ
อย่างไร
(How do
business
buyers
make their
buying
aecisions?)
การแบ่งส่วน
การตลาด
STP

แนวคิด
เกี่ยวกับไก่
ชนและธุรกิจ
บ่อนไก่ชน

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจากผลงานนี้

กระบวนในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย
1.การรับรู้ปัญหา
2.การค้นหาข้อมูล
3.การประเมินผลทางเลือก
4.การตัดสินใจซื้อ
5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความ
ต้องการและปั ญหาในแต่ละกลุม่ แบบใด ใช้ในการ
กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา นามากาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมแก่
กลุม่ เป้ าหมาย
ได้ทราบประวัตคิ วามเป็ นมาของไก่ชน รูปแบบ
การเลีย้ งไก่ชนไปจนถึงบ่อนไก่ในรูปแบบต่างๆ

29

2.4 งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
ในส่วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีผศู้ กึ ษาวิจยั ดังนี้
ราชัญ ชื่นบุญ, (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อและปั จจัยทางการตลาดที่มี ผ ลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็ก กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ผู้ท่มี ารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเลีย้ งเฉพาะสุนขั พันธุ์เล็กและมี
อานาจในการตัดสินใจซื้ออาหารเม็ ดส าเร็ จ รู ปของสุ น ัข การวิ จ ัย นี้ มี ว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึกษา
พฤติกรรมการซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูปของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็กที่รบั บริการจากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้ออาหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ปของผู้ เ ลี้ย งสุ น ัข พัน ธุ์ เ ล็กที่ร ับบริ การจากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูปของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็กจาแนกตามปั จจัย ส่ ว นบุคคล และเพื่อ
ศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ อาหารเม็ ดส าเร็ จ รู ป
ของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็กจาแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยสรุปผลได้ดงั นี้
1.พบว่าในจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่ ว นใหญ่ อ ายุ ท่ ี 20 - 30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทาอาชีพพนักงานบริษทั เอกชนมากที่สุ ด รายได้ต่อ เดือ น 5,00110,000 บาท
2. ซื้อที่ร้านจาหน่ายอาหารและอุ ปกรณ์ สัตวแพทย์ คือ บุคคลที่มี อิ ทธิ พลต่อ การซื้ อ
อาหารสุนขั ตราสินค้าอาหารเม็ดสาเร็ปรูปของสุนขั พันธุ์เล็กที่เลือกซื้อโดยซื้อตราสินค้า เพดดิก
รี ช่วงเวลาของการซื้ออาหารเม็ดสาเร็ปรูปของสุนขั พันธุ์เ ล็ก โดยซื้อสัปดาห์ท่ ี 1 ของเดือน
3. ในปั จจัยทางการตลาดปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ในระดับ
มาก ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของอาหารสุ น ัข ปั จ จัย ด้า นรา
คามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีผ ลต่อ การตัดสิ น ใจมากที่สุ ดคือ
ด้านราคากับคุณภาพของอาหารสุนขั ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ า ยมี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจ
เลือกซื้ออยู่ในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือด้านความสะดวกในการ
เดินทาง ปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ ในระดับปานกลาง ปั จ จัย
ย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านการให้ส่วนลด หรือของแถม
อรรถสิทธิ ์ ชยสิทธิโสภณ, (2552) ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรี แ ละจัง หวัดประจวบคีรี ข นั ธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การวิจยั นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารกุ้ง ของผู้ เ ลี้ย งกุ้ง ในจัง หวัดเพชรบุรี จ ัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่อ การ
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ตัดสินใจซื้ออาหารกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรี แ ละจัง หวัดประจวบคีรี ข นั ธ์ เพื่อ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อ อาหารกุ้ง ของผู้
เลี้ย งกุ้ง ในจัง หวัด เพชรบุรี แ ละจัง หวัดประจวบคีรี ข นั ธ์ และเพื่อ ศึกษาเปรี ย บเทีย บระดั บ
ความสาคัญทางด้านปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยสรุปผลได้ดงั นี้
1. พบว่าในจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 320 คน เป็ นเพศชายอายุตงแต่
ั ้ 36 ปี ขนึ้
ไปประสบการณ์ในการเลีย้ งกุง้ 5 – 10 ปี จานวนบ่อเลีย้ งกุง้ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 1 – 10 บ่อ
ประเภทของกุง้ ที่เลี้ย งส่ ว นมากคือ กุ้ง ขาว และความหนาแน่ น เฉลี่ย ที่ปล่อ ยกุ้ง 100,000 –
150,000 ตัวต่อไร่
2. ผู้เลีย้ งกุง้ ส่วนใหญ่ซื้ออาหารกุ้ง ประเภทอาหารกุ้ง ขาว ซื้ อ อาหารกุ้ง จากตัว แทน
จาหน่าย ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารจากบริษทั ซี . พี. และส่ ว นใหญ่ ชาระเงิ น แบบเครดิตซึ่ ง ได้ร ับ
ระยะเวลาเครดิต มากกว่า 30 วัน
3. ในปั จจัยทางการตลาดปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากมากที่สุ ด ปั จ จัย ย่ อ ยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ มีปริมาณโปรตีน และอัตราแลกเนื้อ ด้า นราคาอยู่ ใ นระดับมาก
ที่สุด ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ เงื่อนไขการชาระเงิน ด้านการจัดจาหน่ายอยู่
ในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ การตรงต่อ เวลาในการจัดส่ ง ด้า น
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ปั จจัยย่ อ ยที่มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจมากที่สุ ดคือ ส่ ว นลด
พิเศษเพิม่ เติม หรือของแถม
อานัส เชี่ยวจีน, (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ อ ทัศนคติ และส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปของผู้เลีย้ งสุนขั ในกรุงเทพมหานครกลุม่
ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึกษา คือ กลุ่ม ผู้ เ ลี้ย งสุ น ัข ในจัง หวั ดกรุ ง เทพมหานคร การวิ จ ัย นี้ มี
วัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อ อาหารสุ น ัข ส าเร็ จ รู ปของผู้ เ ลี้ย งสุ น ัข ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงทัศนคติของผู้เลีย้ งสุนขั ในกรุ ง เทพมหานครที่มี ต่อ อาหารสุ น ัข
สาเร็จรูป เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปผูเ้ ลีย้ งสุนขั ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางด้านปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปของผู้เ ลี้ย งสุ น ัข ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยสรุ ป
ผลได้ดงั นี้
1.พบว่าในจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 2130 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ศกึ ษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็ นนิสิต/นักศึกษา
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
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2.พฤติกรรมการซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปผู้เลีย้ งสุนขั ส่วนใหญ่ซื้ออาหารสาเร็ จ รู ปให้แ ก่
สุนขั ตนเอง ตราสินค้าอาหารสุนขั สาเร็จรูปที่นิยมมากที่สุดคือ เพ็ดดีกรี ที่นิยมมากที่สุดคือ ชนิ ด
เม็ดแห้ง สถานที่ท่กี ลุม่ ตัวอย่างนิยมซื้ออาหารสุนขั มากที่สุดคือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความถี่ในการ
ซือ้ คือ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อครัง้ มากกว่า 300 บาท
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูป กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ความส าคัญ
เรื่องราคามากที่สุด รองลงมาเป็ นช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย ด้า นผลิตภัณ ฑ์ และด้า นสื่ อ สาร
ทางการตลาด ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนงานวิจยั
ราชัญ ชื่ นบุญ (2550)
พฤติกรรมการซื้อและปั จจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารสาเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเ้ ลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็ก
วัตถุประสงค์ของ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูปของผูเ้ ลีย้ งสุนขั พันธุ์
งานวิจยั
เล็กที่รบั บริการจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูปของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็กที่รบั บริการ
จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการศึกษาวิจยั ศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูป
จาก ประชากรที่เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็กที่รบั บริการจากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่มี ารับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเลีย้ งเฉพาะสุนขั พันธุ์เล็กและมีอานาจใน
การตัดสินใจซื้ออาหารเม็ดสาเร็จรูปของสุนขั จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทาง
เดียว
ข้อค้นพบจากงานวิจยั พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ โดยที่ตอ้ งเป็ นอาหารที่มี
นี้ท่เี กี่ยวข้องกับตัวแปร ปริมาณโปรตีนและอัตราแลกเนื้อที่ดี ราคาโดยที่เงื่ อนไขการชาระเงิน
ทีจ่ ะศึกษาในรายงาน ที่สามารถเป็ นการจ่ายแบบเครดิตได้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายต้อง
สะดวกเดินทางง่าย ด้านส่งเสริมการตลาดคือการให้ส่วนลด
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงาน
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ)
อรรถสิทธ์ ิ ชยสิทธิโสภณ (2552)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารกุง้
ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัด
งานวิจยั
เพชรบุรีจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกุง้ ของผูเ้ ลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านปั จจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการซื้ออาหารกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขอบเขตการศึกษาวิจยั ผู้เลีย้ งกุง้ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และเคยซื้อ
อาหารกุง้ ตังแต่
้ 1 มกราคม 2551 เนื่องจากการเลีย้ งกุง้ ของผู้เลีย้ งกุง้
จะเริ่มไม่พร้อมกันและระยะเวลาการเลีย้ งของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน
ระเบียบวิธีวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เลีย้ งกุง้ ใน จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียว
ข้อค้นพบจากงานวิจยั พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ โดยที่ตอ้ งเป็ นอาหารที่มี
นี้ท่เี กี่ยวข้องกับตัวแปร คุณภาพ ราคาโดยที่ราคากับคุณภาพอาหารต้องเหมาะสมกัน ด้าน
ทีจ่ ะศึกษาในรายงาน ช่องทางการจัดจาหน่ายต้องการตรงต่อเวลาในการจัดส่ง ด้านส่งเสริม
การตลาดคือการให้ส่วนลดพิเศษเพิม่
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงาน
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้ พบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ)
อานัส เชี่ ยวจีน, (2553)
พฤติกรรมการซื้อ ทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปของผูเ้ ลีย้ งสุนขั ใน
กรุงเทพมหานครกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
วัตถุประสงค์ของ
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปของผูเ้ ลีย้ งสุนขั ใน
งานวิจยั
เขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อทราบถึงทัศนคติของผู้เลีย้ งสุนขั ในกรุงเทพมหานครที่มตี อ่
อาหารสุนขั สาเร็จรูป
3.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปผู้เลีย้ งสุนขั ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษาวิจยั การกระจายแบบสอบถามเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1.สัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างผ่านแบบสอบถามโดยตรงตามเขตต่างๆได้แก่ เขตจตุจกั ร
เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบางรัก และเขตวัฒนา และ2.
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างแบบสอบถามผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้ทา
แบบสอบถามไม่จาเป็ นต้องอยู่ในพืน้ ที่เขตดังกล่าว
ระเบียบวิธีวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผ่านการสารวจ
ทางอินเตอร์เนทจานวน 50 ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามตามเขต
350 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีไคสแควร์ การวิเคราะห์คา่ ความ
แปรปรวน
ข้อค้นพบจากงานวิจยั พบว่าพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนขั สาเร็จรูปผู้เลีย้ งสุนขั ส่วนใหญ่ซื้อ
นี้ท่เี กี่ยวข้องกับตัวแปร อาหารสาเร็จรูปให้แก่สุนขั ตนเอง ตราสินค้าอาหารสุนขั สาเร็จรูปที่
ทีจ่ ะศึกษาในรายงาน นิยมมากที่สุดคือ เพ็ดดีกรี ที่นิยมมากที่สุดคือชนิดเม็ดแห้ง สถานที่ท่ ี
กลุม่ ตัวอย่างนิยมซื้ออาหารสุนขั มากที่สุดคือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความถี่
ในการซื้อคือ1-3ครัง้ ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อครัง้ มากกว่า 300 บาท
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงาน
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2.5 กรอบแนวคิด
กรอบแนวความคิดสาหรับการวิจยั เพื่อ “การแบ่งกลุม่ ”
ประชากรที่ จะศึ กษา
ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้
ปั จจัยด้านพฤติกรรม
การซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 200
คน

ประชากรกลุ่มย่อย

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ ...

กลุม่ ที่ K

ปั จจัยพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย
Who Participate What Why Who When Where และ How
พฤติกรรมการซื้อ (ระดับความเห็นด้วย) (ระดับการกระทา)
1. (What) : คุณสมบัตทิ ่ใี ช้ในการเลือกซื้อ
2. (Why) : วัตถุประสงค์ในการซื้อ
3. (Who Participate) : ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ
4. (When) : โอกาสในการซื้อ
5. (Where) : สถานที่ซื้อ
6. (How) : ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื้อ
(ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2538)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึ กษา
ระเบียบวิธีการศึกษาของการค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้ศกึ ษาได้ดาเนินการ
ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรในการศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ท่เี คยซื้อกรดอะมิโ นส าหรับไก่ชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน (ตามตารางที่ 7) ซึ่ ง มาจากการประมาณจ านวนประชากรจาก
ยอดขายกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยผู้ ศึกษารวมรวมข้อ มู ลยอดขาย
ทังหมดจากผู
้
้ประกอบการ และตัว แทนจ าหน่ า ยกรดอะมิ โ น (ข้อ มู ลสัม ภาษณ์ ณ วัน ที่ 30
พฤษภาคม 2559)
ตารางที่ 7 การประมาณการจ านวนประชากรที่ เ คยซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน ในจัง หวัด
สุพรรณบุรี
(1) จานวนร้านที่จาหน่ายกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
(2) ประมาณการยอดขายเฉลี่ยต่อปี ของแต่ละร้าน
(3) ประมาณการซื้อเฉลี่ยของลูกค้าต่อคนต่อปี
ประมาณการจานวนประชากร (1) x (2) / (3)

70 ร้าน
600,000 บาท
5,000 บาท
8,400 คน
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กลุม่ ตัวอย่าง การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากจานวนที่เคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่
ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 8,400 คน กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็ จ รู ป
ของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 95% ภายใต้ระดับความ
คาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 368 คน แต่เนื่องจากข้อจากัดในด้านเวลา
ผู้ศกึ ษาจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 200 คน มีความคลาดเคลื่อนเท่า กับ ±6.63% ทา
ให้ความน่าเชื่อถือของงานวิจยั ลดน้อยลง
ตารางที่ 8 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan

เนื่องจากรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีการประยุกต์ใช้สถิตเิ ชิงอนุมานด้ว ย ดัง นัน้
เพื่อให้ผลวิจยั มีความน่าเชื่อถือ ผู้ศกึ ษาจึงได้กาหนดแผนที่จ ะให้เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติแ บ่ง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นกลุม่ ย่อยไม่เกิน 4 กลุม่ เพราะเป็ นจานวนที่มีความเหมาะสม และสามารถจ าแนก
กลุม่ ตัวอย่างได้ละเอียดยิ่งขึน้ ไม่มากและไม่น้อยเกินไป และกลุม่ ย่อยแต่ละกลุ่ม ควรจะมี กลุ่ม
ตัวอย่างขันต
้ ่า 50 คน ซึ่งสามารถคานวณจานวนกลุม่ ตัวอย่างขันต
้ ่าที่ตอ้ งใช้ตามหลักการการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 9 แสดงการคานวณจานวนกลุม่ ตัวอย่างขันต
้ ่าสาหรับการแบ่งกลุม่
เงื่อนไข
(1) จานวนกลุม่ ย่อยที่มากที่สุดที่ยอมรับได้จากการวิเคราะห์
จานวน 4 กลุม่
(2) แต่ละกลุม่ ย่อยที่ได้ตอ้ งมีจานวนกลุม่ ตัวอย่างอยู่อย่างน้อย
จานวน 50 คน
(3) จานวนกลุม่ ตัวอย่างขันต
้ ่าที่ตอ้ งใช้ในการทา Cluster Analysis

ค่าตามเงื่อนไข
4 กลุม่
50 คน
(1) x (2) = (3)
4 x 50 = 200 คน

จากตารางที่ 9 จานวนกลุม่ ตัว อย่ า งขัน้ ต่ า ที่ต้อ งใช้ตามหลักการการวิ เ คราะห์ได้แ ก่
จานวน 200 คน ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงทาการเก็บข้อ มู ลจากกลุ่ม ตัว อย่ า ง 200 คน มี ความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ ±6.63%

3.2 ตัวแปรในการศึ กษา
ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[จังหวัดที่
อาศัยอยู่]
[เพศ]
Nominal
Scale

คาถามที่จะใส่ ลักษณะ
ตัวเลือก (ถ้ามี)
ใน
ของ
แบบสอบถาม คาตอบ
จังหวัดที่ทา่ น เขียนตอบ จังหวัด…………………………
อาศัยอยู่
เป็ น
ตัวอักษร
เพศของท่าน เลือก
ชาย
คาตอบที่ หญิง
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร คาถามที่จะใส่ ลักษณะ
และประเภท
ใน
ของ
ตัวแปร แบบสอบถาม คาตอบ
[อายุ]
อายุของท่าน เลือก
Nominal
คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
[ระดับ
ระดับ
เลือก
การศึกษา] การศึกษาของ คาตอบที่
Nominal
ท่าน
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

[อาชีพ]
Nominal

อาชีพหลักของ เลือก
ท่าน
คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

[รายได้]
Nominal

รายได้ตอ่
เลือก
เดือนของท่าน คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขนึ้ ไป
ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาบริษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ
รับจ้างทั ่วไป
เกษตรกรหรือนักเพาะพันธุ์
สัตว์ปีก
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

คาถามที่จะใส่ ลักษณะ
ใน
ของ
แบบสอบถาม คาตอบ
ปั จจุบนั ท่าน เลือก
เลีย้ งไก่ชนสาย คาตอบที่
พันธุ์อะไร
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

ท่านเลีย้ งไก่ เลือก
ชนมานานแล้ว คาตอบที่
กี่ปี
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
ท่านเลีย้ งไก่ เลือก
ชนเพื่ออะไร คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

ส่วนใหญ่ทา่ น
จะออกกาลัง
กายให้ไก่ชน
ของท่านแบบ
ใด

เลือก
คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

พันธุ์ไทย
ไซง่อน
พม่า
ลูกผสมสามสาย
ลูกผสมไทยกับไซง่อน
ลูกผสมไทยกับพม่า
ลูกผสมไซง่อนกับพม่า
น้อยกว่า1ปี
1 - 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
เพาะขาย
ชนไก่
เพื่อโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับไก่
ชน
เพื่อนาไปแข่งประกวด
สวยงาม
วิ่งสุ่ม
วิ่งซอง
โยนเบาะ
เตะมุ้ง
ว่ายน้า

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

คาถามที่จะใส่
ใน
แบบสอบถาม
ท่านใช้
เวลานาน
เท่าใดในการ
ให้ไก่ชนออก
กาลังกายต่อ
หนึ่งครัง้
ส่วนใหญ่ทา่ น
จะนาไก่ชนไป
ชนบ่อนไหน

ลักษณะ
ของ
คาตอบ
เลือก
คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

เลือก
คาตอบที่
ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
ส่วนใหญ่ทา่ น เลือก
จะเอาไก่ไปชน คาตอบที่
บ่อยแค่ไหน ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
จานวนไก่ชนที่ เลือก
ท่านเลีย้ ง
คาตอบที่
ทังหมดมี
้
ก่ตี วั ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
จานวนไก่ชนที่ เลือก
ท่านเลีย้ งไว้ คาตอบที่
เพื่อชนมีก่ตี วั ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

10 นาที
20 นาที
30 นาที
มากกว่า 30 นาที
บ่อนธุรกิจ
บ่อนบ้าน(ชมรม)
บ่อนป่ า
อาทิตย์ละ 1 ครัง้
อาทิตย์เว้นอาทิตย์
เดือนละ 1 ครัง้
2-3 เดือนครัง้ หรือมากกว่า
1-10 ตัว
11-20 ตัว
21-30 ตัว
31ตัวขึน้ ไป
1 - 10 ตัว
11 - 20 ตัว
21 -30 ตัว
31 ตัวขึน้ ไป

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

[พฤติกรรม
การซื้อ]
Nominal

คาถามที่จะใส่ ลักษณะ
ใน
ของ
แบบสอบถาม คาตอบ
ความถี่ในการ เลือก
ซื้อกรดอะมิโน คาตอบที่
สาหรับไก่ชน ตรงกับ
ท่านหนึ่ง
ข้อ
ค่าใช้จ่ายที่
เลือก
ท่านซื้อกรดอะ คาตอบที่
มิโนสาหรับไก่ ตรงกับ
ชนต่อครัง้
ท่านหนึ่ง
ข้อ
กรดอะมิโน
เลือก
สาหรับไก่ชน คาตอบที่
รูปแบบใดที่
ตรงกับ
ท่านนิยมซื้อ ท่านหนึ่ง
ข้อ
ยี่หอ้ ใดที่ทา่ น เลือก
ซื้อกรดอะมิโน คาตอบที่
สาหรับไก่ชน ตรงกับ
บ่อยที่สุด
ท่านหนึ่ง
ข้อ
เหตุผลสาคัญ เลือก
ที่สุด ที่ทา่ น
คาตอบที่
เลือกซื้อ
ตรงกับ
กรดอะมิโน
ท่านหนึ่ง
สาหรับไก่ชน ข้อ
ยี่หอ้ ดังกล่าว

ตัวเลือก (ถ้ามี)

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
เดือนละ 3 ครัง้ ขึน้ ไป
การซื้อ
เดือนละ 2 ครัง้
และปั จจัย
เดือนละ 1 ครัง้
ทางการ
ทุก ๆ 2 เดือน
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
100 – 500 บาท
ตัดสินใจ
501 – 1,000 บาท
ซื้ออาหาร
1,001 – 1,500 บาท
สาเร็จรูป
1,500 บาทขึน้ ไป
ชนิดเม็ด
แบบน้าสาหรับละลายในน้าดื่ม ของผู้
เลีย้ งสุนขั
แบบเม็ด/แคปซูล
พันธุ์เล็ก
แบบฉี ด
ซีเอม ฟาม่า
แอลคอน
เพอฟอร์แมนซ์
มีผู้แนะนาให้ใช้
ราคาประหยัด
สารอาหารครบถ้วน
หาซื้อง่าย
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[คุณสมบัติ
หรือ
องค์ประกอ
บที่ทาให้
ตัดสินใจซื้อ]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม

ลักษณะ
ของคาตอบ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
1.กรดอะมิโนสาหรับไก่ มาตราวัด ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง พฤติกรรม
ชนที่นาเข้าจาก
แบบ Likert ไม่เห็นด้วย
การซื้อ
ต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ - Scale เฉยๆ
และปั จจัย
มีส่วนทาให้ทา่ น
ทางการ
เห็นด้วย
ตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้
ตลาดที่มี
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.ท่านซื้อกรดอะมิโน
ผลต่อการ
สาหรับไก่ชนที่มีเลข
ตัดสินใจ
ทะเบียนจากกรมปศุ
ซื้ออาหาร
สัตว์เพราะมีความ
สาเร็จรูป
น่าเชื่อถือ
ชนิดเม็ด
3. ท่านให้ความสาคัญ
ของผู้
เรื่องราคาของกรดอะมิ
เลีย้ งสุนขั
โนสาหรับไก่ชนเป็ น
พันธุ์เล็ก
อันดับแรก
4. ท่านซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนยี่หอ้ ที่ทา่ น
ใช้เป็ นประจา
5. ท่านให้ความสาคัญ
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชน
6. ท่านให้ความสาคัญ
เรื่องความมีช่อื เสียงและ
น่าเชื่อถือของร้าน
จาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[คุณสมบัติ
หรือ
องค์ประกอ
บที่ทาให้
ตัดสินใจซื้อ]
Ordinal
Scale (ต่อ)
[วัตถุประสง
ค์ในการซื้อ
หรือการ
นาไปใช้]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม

ลักษณะ
ของคาตอบ

7. ท่านกลับไปซื้อ
มาตราวัด
กรดอะมิโนสาหรับไก่ แบบ Likert
ชนซ้าร้านเดิมที่ทา่ น
- Scale
รู้สึกพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
จากร้านจาหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชนนัน้
8.กรดอะมิโนสาหรับไก่ มาตราวัด
ชนช่วยเสริมสร้าง
แบบ Likert
กล้ามเนื้อของไก่ให้
- Scale
แข็งแรง เจริญอาหาร
มากขึน้
9.ท่านจะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อไก่
อ่อนแอ ซีด ซึม กิน
อาหารได้น้อยลง
10.ท่านจะซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุงร่างกาย
ไก่ชนก่อนชน
11.ท่านจะซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุงร่างกาย
ไก่ชนหลังชน

ตัวเลือก (ถ้ามี)

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง พฤติกรรม
การซื้อ
ไม่เห็นด้วย
และปั จจัย
เฉยๆ
ทางการ
เห็นด้วย
ตลาดที่มี
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
ไม่เคยเลย
สาเร็จรูป
น้อยครัง้ ที่จะทา
ชนิดเม็ด
บ้างเป็ นบางครัง้
ของผู้
บ่อยๆ
เลีย้ งสุนขั
เป็ นประจา
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[บุคคลที่มี
อิทธิพลการ
ตัดสินใจซื้อ]
Ordinal
Scale

[โอกาสใน
การซื้อ]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม

ลักษณะ
ของคาตอบ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

12. ท่านตัดสินใจซื้อ
มาตราวัด ไม่เคยเลย
กรดอะมิโนสาหรับไก่ แบบ Likert น้อยครัง้ ที่จะทา
ชนด้วยตนเอง
- Scale บ้างเป็ นบางครัง้
13. ท่านตัดสินใจซื้อ
บ่อยๆ
กรดอะมิโนสาหรับไก่
เป็ นประจา
ชนเพราะเจ้าของ/
พนักงานขายร้าน
จาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนแนะนา
14. ท่านตัดสินใจซื้อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนเพราะเพื่อนหรือคน
รู้จกั แนะนา
15. ท่านตัดสินใจซื้อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนเพราะเจ้าของฟาร์ม
หรือผู้เพาะพันธุ์ไก่ชน
แนะนา
16. ท่านจะซื้อกรดอะมิ มาตราวัด ไม่เคยเลย
โนสาหรับไก่ชนเพราะ แบบ Likert น้อยครัง้ ที่จะทา
ต้องการทดลองใช้
- Scale บ้างเป็ นบางครัง้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
บ่อยๆ
17. ท่านจะซื้อกรดอะมิ
เป็ นประจา
โนสาหรับไก่ชนเพราะ
เห็นคนอื่นใช้แล้วดี

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[โอกาสใน
การซื้อ]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม

ลักษณะของ
คาตอบ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

18. ท่านจะซื้อกรดอะมิ
มาตราวัด ไม่เห็นด้วยอย่าง
โนสาหรับไก่ชนเพราะใช้ แบบ Likert ยิง่
แล้วเห็นผลดีชดั เจนกับ
- Scale ไม่เห็นด้วย
ตัวไก่
เฉยๆ
19. ท่านจะซื้อกรดอะมิ
เห็นด้วย
โนสาหรับไก่ชนในช่วง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
โปรโมชั ่นของแถม
[ช่องทาง
20.ท่านเคยซื้อกรดอะมิ มาตราวัด ไม่เห็นด้วยอย่าง
หรือแหล่งที่ โนสาหรับไก่ชนจากบ่อน แบบ Likert ยิง่
ผู้บริโภค
ป่ า/บ่อนบ้านที่ชนไก่
- Scale ไม่เห็นด้วย
ซื้อ]
21.ท่านเคยซื้อกรดอะมิ
เฉยๆ
Ordinal
โนสาหรับไก่ชนจากบ่อน
เห็นด้วย
Scale
ธุรกิจ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
22.ท่านเคยซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนจากร้าน
จาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนขนาดใหญ่
ค้าส่ง
23.ท่านเคยซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนจากร้าน
จาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนขนาดเล็ก
ค้าปลีก
24.ท่านเคยซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนจาก
ช่องทางจาหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ต

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[ขันตอน
้
กระบวนกา
รในการ
ตัดสินใจซื้อ]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม

ลักษณะ
ของ
คาตอบ
25. ท่านจะค้นหาข้อมูล
มาตราวัด
เกี่ยวกับกรดอะมิโน
แบบ
สาหรับไก่ชนผ่านช่องทาง Likert เว็บไซต์ และช่องทาง
Scale
ออนไลน์กอ่ นการตัดสินใจ
ซื้อ
26.ท่านจะค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และช่องทาง
ออนไลน์กอ่ นการตัดสินใจ
ซื้อ
27.ท่านจะมีการ
เปรียบเทียบราคากรดอะ
มิโนสาหรับไก่ชนก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
28.ท่านจะสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนจากเพื่อน
หรือคนรู้จกั ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
29.ท่านสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน จากร้าน
จาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนที่ทา่ นเคย
ซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อ

ตัวเลือก (ถ้ามี)

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (ต่อ)
ชื่อตัวแปร
และประเภท
ตัวแปร
[ขันตอน
้
กระบวนกา
รในการ
ตัดสินใจซื้อ]
Ordinal
Scale

คาถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม
30.ท่านจะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเพราะความ
มีช่อื เสียงของตราสินค้า
31. หากท่านใช้กรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหน
แล้วดี ท่านจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ น
ของยี่หอ้ เดิม

ลักษณะ
ของ
คาตอบ
มาตราวัด
แบบ
Likert Scale

ตัวเลือก (ถ้ามี)

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ต้นแบบ
ของ
คาถาม
พฤติกรรม
การซื้อ
และปั จจัย
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้ งสุนขั
พันธุ์เล็ก

3.3 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึ กษา
เครื่องที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้คอื แบบสอบถามที่ใช้คาถามแบบ
ปลายปิ ด (Closed-Ended Questions) ซึ่งอาศัยแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ตอ้ งการศึกษา มาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ได้คาถามที่ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู้บริโภค ข้อคาถามมีทงหมด
ั้
5 ข้อ มี
ลักษณะแบบสารวจรายการ(Check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน
ข้อคาถามมีจานวน 8 ข้อ มีลกั ษณะแบบสารวจรายการ (Check list)
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน
ข้อคาถามมีจานวน 30 ข้อ มีลกั ษณะแบบ Likert-Scale 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ นระดับความเห็น
ด้วย จานวน ข้อและแบ่งเป็ นระดับการกระทา จานวน 19 ข้อ
คะแนน
ระดับความเห็นด้วย
1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2
ไม่เห็นด้วย
3
เฉยๆ
4
เห็นด้วย
5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน
1
2
3
4
5

ระดับความเห็นด้วย
ไม่เคยเลย
น้อยครัง้ ที่จะทา
บ้างเป็ นบางครัง้
บ่อยๆ
เป็ นประจา

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลปั จจัยด้านประชากร และปั จ จัย ด้า นพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจยั เป็ นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยตนเองจากการเก็บ
แบบสอบถามจานวน 200 ชุด และนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่มี คุณ สมบัติ
ตรงกับที่กาหนดไว้ โดยกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ตอบแบบสอบถามจะเป็ นผู้ ตอบคาถามด้ว ยตนเอง
หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จะทาการตรวจแบบสอบถามเพื่อให้ไ ด้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้อาศัยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยมี วิ ธี การ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi Stage Sampling) โดยมีรายละเอี ย ดและลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุม่ พืน้ ที่ (Area Cluster Sampling) โดยจัดกลุม่ พืน้ ที่
ตามเขตการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งออกเป็ น 10 อาเภอ
2. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเขตที่มีตลาดกรดอมิโน
สาหรับไก่ชน หรือ บ่อนชนไก่ ในแต่ละกลุม่ มา 1 แห่ง เนื่องจากตลาดกรดอมิ โ นส าหรับไก่ชน
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เป็ นศูนย์รวมประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกรดอมิ โ นส าหรับไก่ชน และวิ ธี การนี้ ทาให้เ กิด
โอกาสที่จะพบกลุม่ ตัวอย่างที่เคยซื้อกรดอมิโนสาหรับไก่ชนได้มากกว่าแหล่งอื่นๆ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 12 สรุปแผนการเก็บข้อมูลสาหรับการเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุม่ พืน้ ที่
ครัง้ วันที่ออกเก็บ
ที่ วัน
วันที่
1

2

3

4

เวลาที่ออก
เก็บ

สถานที่ออกเก็บ
พืน้ ที่
สถานที่

จานวน
วิธีแจก
แบบสอบถาม และ
เก็บ
เสาร์ 9
10.00อาเภอ ร้านจาหน่าย 50
ไปยืน
กรกฎาคม 17.00 น.
เมือง
อาหารและ
แจก
2559
อุปกรณ์ไก่
ด้วย
ชน
ตัวเอง
อาเภอเมือง
อาทิตย์ 10
10.00-17.00 อาเภอ ร้านจาหน่าย 50
ไปยืน
กรกฎาคม น.
ศรี
อาหารและ
แจก
2559
ประจันต์ อุปกรณ์ไก่
ด้วย
ชน
ตัวเอง
อาเภอศรี
ประจัน
จันทร์ 11
13.00-16.00 อาเภอ ร้านจาหน่าย 50
ไปยืน
กรกฎาคม น.
สองพี่ อาหารและ
แจก
2559
น้อง
อุปกรณ์ไก่
ด้วย
ชน
ตัวเอง
อาเภอสองพี่
น้อง
อังคาร 12
13.00-16.00 อาเภออู่ ร้านจาหน่าย 50
ไปยืน
กรกฎาคม น.
ทอง
อาหารและ
แจก
2559
อุปกรณ์ไก่
ด้วย
ชน
ตัวเอง
อาเภออู่ทอง
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อ มู ลได้ส มบูร ณ์ แ ล้ว จะทาการวิ เ คราะห์แ ละประมวลผลซึ่ ง ใช้
เครื่องมือทางสถิติ
1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ทาการการหาค่าทางสถิตดิ ว้ ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (เชิงลักษณะ) ทาการหาค่า ทางสถิ ติ
ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3. ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (เชิงปริมาณ) ทาการหาค่า เฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลการแบ่งกลุม่ ของผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจ จัย ด้า นพฤติกรรมการซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม ด้ว ย
เครื่องมือ Cluster Analysis โดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis เพื่อนามา
แบ่งกลุม่ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็ นการแบ่งสิ่งที่มี ความเหมื อ นกัน ให้อ ยู่ กลุ่ม เดีย วกัน และน าสิ่ ง ที่ไม่
เหมือนกันออกไปอีกกลุม่ จึงได้ปริมาณกลุม่ ที่เหมาะสม
5. วิเคราะห์ความความแตกต่างของแต่ละกลุ่ ม ย่ อ ยที่แ บ่ง ได้จ ากข้อ 4 ด้ว ยวิ ธี One
Way ANOVA
6. จากข้อ 5 นาข้อคาถามที่มีระดับนัยสาคัญ Sig น้อยกว่า 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพื่อ
ดูความแตกต่างของแต่ละกลุม่ ย่อย (Segment) จากนัน้ ตัง้ ชื่อ กลุ่ม ย่ อ ยที่แ บ่ง ได้ตามลักษณะ
ความแตกต่างของแต่ละกลุม่ ที่แบ่งได้
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนที่ 1 และพฤติกรรมการ
ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ส่วนที่ 2 ในแบบสอบถามกับกลุม่ ย่อยที่แบ่ง ได้ใ นแต่ละกลุ่ม โดย
การแจกแจงความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) และ Chi-square ที่ระดับนัยสาคัญ Sig น้อยกว่า
0.05
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ตารางที่ 13 แสดงขันตอนและค่
้
าทางสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล การแบ่ง กลุ่ม ผู้ ท่ เี คยซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ขันตอน
้
ที่
1

2

3

4

ตัวแปรย่อยที่
ค่าทางสถิตทิ ่ตี อ้ ง
รายละเอียด
เกี่ยวข้องกับการ
รายงานและ
วิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ วิธีการอ่านค่า
ระบุบตัวแปรย่อยเชิงปริมาณที่จะใช้ พฤติกรรมการซื้อ
แบ่งกลุม่
กรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี
กาหนดวิธีการวัดระยะห่าง
Squared
Euclidean
Distance
การแบ่งกลุม่ เป็ น 2 ชัน้ คือ
Agglomeration
Hierarchical เพื่อเลือกจานวนกลุม่
Coefficient
และตามด้วย Partitioning เพื่อ
จาแนกคนลงกลุม่ ย่อย
อธิบายลักษณะ เฉพาะของคนกลุม่
ย่อย แต่ละกลุม่ ที่ตอ้ งนาข้อมูล
ส่วนตัวมาช่วยแปรผล รวมทังการตั
้
ง้
ชื่อกลุม่ ย่อย
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ตารางที่ 14 แสดงขันตอนและค่
้
าทางสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่
แบบ 2 ทาง (Crosstabs) และChi-square
ขันตอน
้
ที่

รายละเอียด

1

กาหนดสมมติฐาน

2

ทดสอบสมมติฐาน

3

ประเมินขนาดความสัมพันธ์

ตัวแปรย่อยที่
ค่าทางสถิตทิ ่ ี
เกี่ยวข้องกับการ ต้องรายงานและ
วิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ วิธีการอ่านค่า
ตัวแปรต้น
กลุม่ ย่อยที่ได้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
-Pearson ChiSquare
-Lambda
Coefficient

ตารางที่ 15 แสดงขันตอนและค่
้
าทางสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ขันตอน
้
รายละเอียด
ที่
1

กาหนดสมมติฐาน

2
3

ทดสอบสมมติฐาน
แปลความหมาย

ตัวแปรย่อยที่
ค่าทางสถิตทิ ่ ี
เกี่ยวข้องกับการ
ต้องรายงานและ
วิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ วิธีการอ่านค่า
พฤติกรรมการซื้อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี
-F-Ratio

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน โดยใช้ปัจ จัย
ด้านพฤติกรรมการซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี ” จากผู้ท่เี คยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจัง หวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 200 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิง อนุมาน
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางการบรรยาย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
192
8
200

ร้อยละ
96.0
4.0
100.0

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 96.0 และ เพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
15 - 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
56 ปี ขนึ้ ไป
รวม

จานวน
21
28
54
54
43
200

ร้อยละ
10.5
14.0
27.0
27.0
21.5
100.0

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี และ 46 - 55 ปี จานวน
54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ 56 ปี ขนึ้ ไป จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ถัดมา
คือ อายุ 26 - 35 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และ อายุ 15 - 25 ปี จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 18 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึ กษา
ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
39
48
58
38
17
200

ร้อยละ
19.5
24.0
29.0
19.0
8.5
100.0

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ อนุ ปริ ญญา /
ปวส. จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 29.0 รองลงมา คือ ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ถัดมา คือ ระดับ ต่ า กว่ า ระดับมัธ ยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ถัดมา คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.0 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชี พ
ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ
รับจ้างทั ่วไป
เกษตรกรหรือนักเพาะพันธุ์สตั ว์ปีก
รวม

จานวน
31
39
20
76
34
200

ร้อยละ
15.5
19.5
10.0
38.0
17.0
100.0

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั ่วไป จ านวน 76 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5
ถัดมา คือ อาชีพเกษตรกรหรือนักเพาะพันธุ์สตั ว์ปีก จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 ถัดมา
คือ อาชีพข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 15.5 และอาชีพ
เจ้าของกิจการ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 20 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
รวม

จานวน
58
67
35
22
18
200

ร้อยละ
29.0
33.5
17.5
11.0
9.0
100.0

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.0 ถัดมา คือ รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ น 30,001 - 40,000 บาท
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ถัดมา คือ รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ น 40,001 - 50,000 บาท
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท จานวน 18
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
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1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูล พฤติ กรรมการเลี ้ย งไก่ ช นและการซื ้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน
ตารางที่ 21 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามสายพันธุ์ไก่ชนที่เลีย้ งปั จจุบนั
สายพันธุ์ไก่ชน
พันธุ์ไทย
ไซง่อน
พม่า
ลูกผสมสามสาย
ลูกผสมไทยกับไซง่อน
ลูกผสมไทยกับพม่า
ลูกผสมไซง่อนกับพม่า
รวม

จานวน
31
18
36
31
18
39
27
200

ร้อยละ
15.5
9.0
18.0
15.5
9.0
19.5
13.5
100.0

จากตารางที่ 21 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบนั เลีย้ งไก่ชนสายพัน ธุ์ ลูกผสมไทย
กับพม่า จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 รองลงมา คือ สายพัน ธุ์ พม่ า จ านวน 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.0 ถัดมา คือ สายพันธุ์ไทย และ สายพันธุ์ลกู ผสมสามสาย จ านวน 31 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.5 และสายพันธุ์ไซง่อน และ สายพันธุ์ลกู ผสมไทยกับไซง่อน จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 22 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาที่เลีย้ งไก่ชนมา
ระยะเวลาที่ เลีย้ งไก่ชนมา
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
34
17.0
1 - 5 ปี
51
25.5
5 - 10 ปี
67
33.5
มากกว่า 10 ปี
48
24.0
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 22 พบว่า กลุม่ ตัวอย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาที่เ ลี้ย งไก่ชนมา 5 - 10 ปี
จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ 1 - 5 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 25.5
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ถัดมา คือ มากกว่า 10 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และระดับน้อยกว่ า 1 ปี จ านวน
34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 23 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเหตุผลที่เลีย้ งไก่ชน
เหตุผลที่ เลีย้ งไก่ชน
เพาะขาย
ชนไก่
เพื่อโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับไก่ชน
เพื่อนาไปแข่งประกวดสวยงาม
รวม

จานวน
45
114
24
17
200

ร้อยละ
22.5
57.0
12.0
8.5
100.0

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลีย้ งไก่ชน คือ ชนไก่ จ านวน
114 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 รองลงมา คือ เพาะขาย จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ถัดมา
คือ เพื่อโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับไก่ชน จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 12.0 และเพื่อ น าไปแข่ง
ประกวดสวยงาม จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 24 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามวิธอี อกกาลังกายให้ไก่ชน
วิธีออกกาลังกายให้ ไก่ชน
วิ่งสุ่ม
วิ่งซอง
โยนเบาะ
เตะมุ้ง
ว่ายน้า
รวม

จานวน
59
52
43
24
22
200

ร้อยละ
29.5
26.0
21.5
12.0
11.0
100.0

จากตารางที่ 24 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี วิ ธี อ อกกาลัง กายให้ไก่ชน คือ วิ่ ง สุ่ ม
จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ วิ่งซอง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 26.0
ถัดมา คือ โยนเบาะ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ถัดมา คือ เตะมุ้ง จ านวน 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.0 และว่ายน้า จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 25 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเวลาที่ให้ไก่ชนออกกาลัง กายต่อ
หนึ่งครัง้
เวลาที่ ให้ ไก่ชนออกกาลังกายต่ อหนึ่ งครัง้
10 นาที
20 นาที
30 นาที
มากกว่า 30 นาที
รวม

จานวน
21
43
81
55
200

ร้อยละ
10.5
21.5
40.5
27.5
100.0

จากตารางที่ 25 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เวลาไก่ชนออกกาลัง กายต่อ หนึ่ ง ครัง้
คือ 30 นาที จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ มากกว่า 30 นาที จานวน 55 คน
คิดเป็ นร้ อ ยละ 27.5 ถัดมา คือ 20 นาที จ านวน 43 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 21.5 และ10 นาที
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 26 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทบ่อนชนไก่ท่นี าไก่ไปชน
ประเภทบ่อนชนไก่
บ่อนธุรกิจ
บ่อนบ้าน(ชมรม)
บ่อนป่ า
รวม

จานวน
59
78
63
200

ร้อยละ
29.5
39.0
31.5
100.0

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไปชนที่บอ่ นบ้าน (ชุมชน) จานวน 78 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ บ่อนป่ า จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และบ่อ นธุ ร กิจ
จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 27 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามความถี่ท่นี าไก่ไปชน
ความถี่ที่นาไก่ไปชน
อาทิตย์ละ 1 ครัง้
อาทิตย์เว้นอาทิตย์
เดือนละ 1 ครัง้
2 - 3 เดือนครัง้ หรือมากกว่า
รวม

จานวน
55
68
59
18
200

ร้อยละ
27.5
34.0
29.5
9.0
100.0

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ท่นี าไก่ไปชน อาทิตย์เว้นอาทิตย์
จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ เดือนละ 1 ครัง้ จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.5 ถัดมา คือ อาทิตย์ละ 1 ครัง้ จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 และ2 - 3 เดือนครัง้ หรื อ
มากกว่า จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 28 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามจานวนไก่ชนที่เลีย้ งทังหมด
้
จานวนไก่ชนที่ เลีย้ งทัง้ หมด
1 – 10 ตัว
11 – 20 ตัว
21 – 30 ตัว
31 ตัว ขึน้ ไป
รวม

จานวน
53
48
60
39
200

ร้อยละ
26.5
24.0
30.0
19.5
100.0

จากตารางที่ 28 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนไก่ชนที่เ ลี้ย งทัง้ หมด 21 – 30
ตัว จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ 1 – 10 ตัว จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.5 ถัดมา คือ 11 – 20 ตัว จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และ 31 ตัว ขึน้ ไป จานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 29 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามจานวนไก่ชนที่เลีย้ งไว้เพื่อชนไก่
จานวนไก่ชนที่ เลีย้ งไว้ เพื่ อชนไก่
1 – 10 ตัว
11 – 20 ตัว
21 – 30 ตัว
31 ตัว ขึน้ ไป
รวม

จานวน
101
57
30
12
200

ร้อยละ
50.5
28.5
15.0
6.0
100.0

จากตารางที่ 29 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจานวนไก่ชนที่เลีย้ งไว้เพื่อชนไก่ 1 – 10
ตัว จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ 11 – 20 ตัว จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.5 ถัดมา คือ 21 – 30 ตัว จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และ 31 ตัว ขึน้ ไป จานวน
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 30 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่ า งจ าแนกตามความถี่ ใ นการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน
ความถี่ในการซื ้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
เดือนละ 3 ครัง้ ขึน้ ไป
เดือนละ 2 ครัง้
เดือนละ 1 ครัง้
ทุกๆ 2 เดือน
รวม

จานวน
30
57
69
44
200

ร้อยละ
15.0
28.5
34.5
22.0
100.0

จากตารางที่ 30 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชน เดือนละ 1 ครัง้ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ เดือนละ 2 ครัง้ จ านวน
57 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ถัดมา คือ ทุกๆ 2 เดือน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 22.0 และ
เดือนละ 3 ครัง้ ขึน้ ไป จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 31 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามค่าใช้จ่ า ยในการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนต่อครัง้
ค่ าใช้ จ่ายในการซื ้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนต่ อครัง้
100 – 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,500 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
43
60
57
40
200

ร้อยละ
21.5
30.0
28.5
20.0
100.0

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคา่ ใช้จ่ายในการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 30.0 รองลงมา คือ 1,001 –
1,500 บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ถัดมา คือ 100 – 500 บาท จานวน 43 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.5 และ 1,500 บาทขึน้ ไป จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 32 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่
นิยมซื้อ
รูปแบบกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่
นิยมซื ้อ
แบบน้าสาหรับละลายในน้าดื่ม
แบบเม็ด/แคปซูล
แบบฉี ด
รวม

จานวน
101
51
48
200

ร้อยละ
50.5
25.5
24.0
100.0

จากตารางที่ 32 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นิ ย ม
ซื้อเป็ นแบบน้าสาหรับละลายในน้าดื่ม จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ แบบ
เม็ด/แคปซูล จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 และแบบฉี ด จ านวน 48 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ
24.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 33 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามยี่หอ้ กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่ซื้อ
บ่อยที่สุด
ยี่ห้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่ ซอื ้
บ่อยที่ สุด
ซีเอม ฟาม่า
แอลคอน
เพอฟอร์แมนซ์
รวม

จานวน
72
71
57
200

ร้อยละ
36.0
35.5
28.5
100.0

จากตารางที่ 33 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีย่ หี อ้ กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่ซื้ อ บ่อ ย
ที่สุด คือ ซีเอม ฟาม่า จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ แอลคอน จ านวน 71
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 และเพอฟอร์แมนซ์ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 34 แสดงจานวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเหตุผลที่เลือกซื้อยี่หอ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
เหตุผลที่ เลือกซื ้อยี่ห้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
มีผู้แนะนาให้ใช้
ราคาประหยัด
สารอาหารครบถ้วน
หาซื้อง่าย
รวม

จานวน
66
55
46
33
200

ร้อยละ
33.0
27.5
23.0
16.5
100.0

จากตารางที่ 34 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกซื้อยี่หอ้ กรดอะมิโนสาหรับ
ไก่ชน คือ มีผู้แนะนาให้ใช้ จานวน 66 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ 33.0 รองลงมา คือ ราคาประหยัด
จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ถัดมา คือ สารอาหารครบถ้วน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อ ย
ละ 23.0 และหาซื้อง่าย จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5 ตามลาดับ
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1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามคุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบที่ทาให้ตดั สินใจซื้อ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบที่ ทาให้ ตดั สินใจซื ้อ

ค่ าเฉลี่ย

กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ
มีส่วนทาให้ทา่ นตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้
ท่านซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่มีเลขทะเบียนจากกรมปศุ
สัตว์เพราะมีความน่าเชื่อถือ
ท่านให้ความสาคัญเรื่องราคาของกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเป็ น
อันดับแรก
ท่านซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ที่ทา่ นใช้เป็ นประจา
ท่านให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
ท่านให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือของร้าน
จาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน
ท่านกลับไปซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนซ้าร้านเดิมที่ทา่ นรู้สึก
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากร้านจาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนนัน้

3.33

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.118

3.27

1.105

3.47

1.173

3.21
3.57

1.213
1.154

3.30

1.122

3.29

1.266

จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซื้อ กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ตามคุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบที่ทาให้ตดั สินใจซื้อ มีประเด็นที่กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ค่า เฉลี่ย สู ง สุ ด
ได้แก่ เรื่องให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้ ว นของกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน มี ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ ให้ความสาคัญเรื่องราคาของกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเป็ นอันดับแรก
มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.47 และเรื่องกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ มี
ส่วนทาให้ทา่ นตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามวัตถุประสงค์ใน
การซื้อหรือการนาไปใช้
วัตถุประสงค์ในการซื ้อหรือการนาไปใช้

ค่ าเฉลี่ย

กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของไก่ให้
แข็งแรง เจริญอาหารมากขึน้
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อไก่อ่อนแอ ซีด ซึม กิน
อาหารได้น้อยลง
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่
ชนก่อนชน
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่
ชนหลังชน

3.34

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.201

3.34

1.221

3.37

1.241

3.57

1.242

จากตารางที่ 36 พบว่า ระดับการกระทาต่อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ หรื อ การน าไปใช้ มี
ประเด็นที่กลุม่ ตัวอย่างให้คา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่ อ ต้อ งการ
บารุงร่างกายไก่ชนหลังชน มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ เรื่องจะซื้อกรดอะมิ โ นส าหรับ
ไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่ชนก่อนชน มีคา่ เฉลี่ย เท่า กับ 3.37 เรื่ อ งจะซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนเมื่อไก่อ่อนแอ ซีด ซึม กินอาหารได้น้อยลง และ เรื่องกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนช่วย
เสริมสร้างกล้ามเนื้อของไก่ให้แข็งแรง เจริญอาหารมากขึน้ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.34 ตามลาดับ
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ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของกลุ่ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามบุคคลที่มี
อิทธิพลการตัดสินใจซื้อ
บุคคลที่ มีอิทธิพลการตัดสินใจซื ้อ

ค่ าเฉลี่ย

ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนด้วยตนเอง
ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเจ้าของ/
พนักงานขายร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนแนะนา
ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเพื่อนหรือคน
รู้จกั แนะนา
ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเจ้าของฟาร์ม
หรือผู้เพาะพันธุ์ไก่ชนแนะนา

3.40
3.41

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.232
1.187

3.31

1.188

2.97

1.309

จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับการกระทาต่อ บุคคลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อ มีประเด็น
ที่กลุม่ ตัวอย่างให้คา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรื่องตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเจ้ า ของ/
พนักงานขายร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนแนะนา มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.41 รองลงมาคือ
เรื่องตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนด้วยตนเอง มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.40 เรื่ อ งตัดสิ น ใจซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเพื่อ นหรื อ คนรู้ จ ักแนะน า มี ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.31 และเรื่ อ ง
ตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเจ้าของฟาร์มหรือผู้เพาะพันธุ์ไก่ชนแนะนา มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 2.97 ตามลาดับ
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ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามโอกาสในการซือ้
โอกาสในการซื ้อ

ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะต้องการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้วดี
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดี
ชัดเจนกับตัวไก่
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนในช่วงโปรโมชั ่นของแถม

ค่ าเฉลี่ย

3.06

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.218

3.35
3.35

1.142
1.298

3.38

1.274

จากตารางที่ 38 พบว่า ระดับการกระทาต่อ โอกาสในการซื้อ มีประเด็นที่กลุม่ ตัวอย่างให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนในช่วงโปรโมชั ่นของแถม มี ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 3.38 รองลงมาคือ เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็น ผลดีชดั เจนกับ
ตัวไก่ และ เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้วดี มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.35
และเรื่องจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะต้อ งการทดลองใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ มี ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 3.06 ตามลาดับ
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ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจ าแนกตามช่อ งทางหรื อ
แหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ
ช่ องทางหรือแหล่งที่ ผ้บู ริโภคซื ้อ

ค่ าเฉลี่ย

ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อนป่ า/บ่อนบ้านที่ชน
ไก่
ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อนธุรกิจ
ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้านจาหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชนขนาดใหญ่คา้ ส่ง
ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้านจาหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชนขนาดเล็กค้าปลีก
ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากช่องทางจาหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ต

3.44

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.172

3.31
3.28

1.261
1.248

3.07

1.332

3.07

1.337

จากตารางที่ 39 พบว่า ระดับการกระทาต่อ ช่องทางหรือแหล่งที่ผบู้ ริโภคซื้อ มีประเด็นที่
กลุม่ ตัวอย่างให้คา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อนป่ า/บ่อนบ้า น
ที่ชนไก่ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.44 รองลงมาคือ เรื่ อ งเคยซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนจากบ่อ น
ธุรกิจ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.31 เรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้านจาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนขนาดเล็กค้าปลีก มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.28 เรื่อ งเคยซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน
จากร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนขนาดใหญ่คา้ ส่ง และเรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่
ชนจากช่องทางจาหน่ายทางอินเตอร์เน็ต มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ตามลาดับ
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ตารางที่ 40 แสดงค่า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของกลุ่ม ตัว อย่ า งจ าแนก ตามขัน้ ตอน
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
ขันตอนกระบวนการในการตั
้
ดสินใจซื ้อ

ค่ าเฉลี่ย

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์กอ่ นการตัดสินใจซื้อ
ท่านจะมีการเปรียบเทียบราคากรดอะมิโนสาหรับไก่ชนก่อน
การตัดสินใจซื้อ
ท่านจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจาก
เพื่อนหรือคนรู้จกั ก่อนการตัดสินใจซื้อ
ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน จากร้าน
จาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนที่ทา่ นเคยซื้อ ก่อนตัดสินใจ
ซื้อ
ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะความมีช่อื เสียงของ
ตราสินค้า
หากท่านใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้วดี ท่านจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม

3.20

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.303

3.25

1.275

3.13

1.229

3.37

1.233

3.32

1.199

3.33

1.307

จากตารางที่ 40 พบว่า ระดับการกระทาต่อ ช่องทางหรือแหล่งที่ผบู้ ริโภคซื้อ มีประเด็นที่
กลุม่ ตัวอย่างให้คา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรื่องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน จาก
ร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนที่ทา่ นเคยซื้อ ก่อนตัดสิ น ใจซื้ อ มี ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.37
รองลงมาคือ เรื่องหากท่านใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้วดี ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ชนิด
อื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.33 และเรื่องจะซื้อกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนเพราะ
ความมีช่อื เสียงของตราสินค้า มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.32 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน จะเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้ว ยสถิ ติข นั ้ สู ง เพื่อ
นาผลการวิเคราะห์นนั ้ ไปอ้างอิงแทนประชากร ซึ่งความถูกต้องจะต้องขึน้ อยู่กบั วิธีการที่จะเลือก
ตัวอย่างที่จ ะเป็ นตัว แทนที่ดีตามหลักการทางสถิ ติ โดยผลการวิ เ คราะห์ข องการแบ่ง กลุ่ม
(Cluster Analysis) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การคัดเลือกคาถามที่ ใช้ ในการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมานของผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิ โ นส าหรับไก่
ชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกคาถามที่มีการกระจายคาตอบที่ดีแ ละ
เป็ นคาถามที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง โดยนาเสนอ ดังนี้

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการกระจายตัวของคาตอบเรื่องพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
จากภาพที่ 1 เป็ นการแสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละคาถามที่จ ะใช้ใ น
การแบ่งกลุม่ พบว่า ไม่มีคาถามข้อ ที่มี การกระจายตัว (Distribution) ของคาตอบน้ อ ย และ
พิจารณาเห็นควรให้นาออกจากวิเคราะห์
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงคาถามข้อที่มีความสัมพันธ์กนั เองสูง
คาถาม ตัวคาถามที่เขียนใน คาถาม ตัวคาถามที่เขียนใน คาถาม
ข้อที่
แบบสอบถาม
ข้อที่
แบบสอบถาม
ข้อที่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ค่า Pearson
Correlation (r)
ไม่มี

จากตารางที่ 41 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรเชิงปริมาณ โดยการหาค่าสัม ประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ (r) ซึ่งพบว่าไม่มีคาถามข้อใดที่มีคา่ r มากกว่า 0.8 และน้อยกว่า -0.8 ดังนัน้ จึง
ไม่จาเป็ นต้องตัดคาถามข้อใดออกจากการวิเคราะห์
2.2 การแบ่งกลุ่มด้ วยวิธี Hierarchical (Ward’s Method)
การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการวิเคราะห์กลุม่ (Cluster Analysis) โดยใช้ Dendogram ที่ม า
จากการวิ เ คราะห์กลุ่ม แบบขัน้ ตอน (Hierarchical Cluster Analysis) ช่ว ยในการพิจ ารณา
จานวนกลุม่ ย่อย (Cluster) ที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 42 สรุปผลการทา Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical
จานวน
Cluster

ความแตกต่ างของ Coefficient
ในการยุบรวมในลาดับถัดไป

7
6
5
4
3
2
1

106.14
111.74
128.57
149.10
260.52
590.13

%ความแตกต่ างก่อนการยุบรวม
ในลาดับถัดไปเที ยบกับในลาดับ
ปั จจุบนั
2.30%
2.36%
2.66%
3.00%
5.09%
10.97%
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ตารางที่ 42 จากการทา Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical (Ward's Method) โดย
ใช้ดา้ นระยะห่างเป็ นเกณฑ์ ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในอันดับแรก เท่า กับ 10.97%
และอับดับถัดมาเท่ากับ 5.09% จากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างจะพิจารณาจานวนกลุม่ ในขันที
้ ่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบจาก รูปที่ 2 ด้านล่างนี้ จะพบกลุม่ ที่อยู่สูงที่สุดคือกลุม่ ที่ 2 แต่กลุ่ม ที่
เหมาะสมในครัง้ นี้ เลือกใช้ ที่ 3 กลุม่ เพื่อความละเอียดในการศึกษาชุดข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%

Series1

4.00%

2.00%
0.00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ภาพที่ 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เมื่อยุบ
รวมกลุม่
จากภาพที่ 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ย นแปลงค่า Agglomeration Coefficient
เมื่อยุบรวมกลุม่ แสดงให้เห็นว่าหลังจากการยุบรวมกลุม่ 3 แล้วเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
เริ่มคงที่
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ภาพที่ 4 Dendogram แสดงถึงจานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่สามารถแบ่งได้ 3 กลุม่ เป็ นประชากร
ที่มีความคล้ายคลึงกันที่สุด
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2.3 การแบ่งกลุ่มด้ วยวิธี K-Means
ตารางที่ 43 สรุปผลการทา Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Means
Cluster
1
2
3
รวม

จานวนแบบสอบถาม
85
104
11
200

คิดเป็ นร้อยละ
42.5
52.0
5.5
100.0

จากตารางที่ 43 พบว่า โดยกลุม่ 1 มีจานวน 85 คน กลุม่ 2 มีจานวน 104 คน กลุ่ม 3
มีจานวน 11 คน จะเห็นได้ว่าไม่มีกลุม่ ใดเป็ นกรณี Outlier
ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทียบคาถามที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับของแต่ละ Cluster (เรียงตาม
คะแนนในแต่ละกลุม่ ) ได้ดงั นี้
Cluster 1
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
จะซื้อกรดอะมิโน
4.00
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุง
ร่างกายไก่ชนก่อน
ชน
จะซื้อกรดอะมิโน
3.96
สาหรับไก่ชน
เพราะใช้แล้วเห็น
ผลดีชดั เจนกับตัว
ไก่

Cluster 2
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
ให้ความสาคัญ
3.24
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโนสาหรับ
ไก่ชน
ท่านใช้กรดอะมิโน 3.15
สาหรับไก่ชนยี่หอ้
ไหนแล้วดี ท่านจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิด
อื่นที่เป็ นของยี่หอ้
เดิม

Cluster 3
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
ตัดสินใจซื้อ
4.36
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนด้วย
ตนเอง
จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุง
ร่างกายไก่ชนหลัง
ชน

4.18
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ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทียบคาถามที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับของแต่ละ Cluster (เรียงตาม
คะแนนในแต่ละกลุม่ ) ได้ดงั นี้ (ต่อ)
Cluster 1
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
กรดอะมิโน
3.94
สาหรับไก่ชนที่
นาเข้าจาก
ต่างประเทศที่มี
คุณภาพมีส่วนทา
ให้ทา่ นตัดสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้
ให้ความสาคัญ
3.92
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเป็ น
อันดับแรก
จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุง
ร่างกายไก่ชนหลัง
ชน

3.92

สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชน
จากร้านจาหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนที่
ท่านเคย

3.89

Cluster 2
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
จะซื้อกรดอะมิโน
3.02
สาหรับไก่ชน
เพราะเห็นคนอื่น
ใช้แล้วดี

Cluster 3
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
ให้ความสาคัญ
4.00
เรื่องความมี
ชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือของร้าน
จาหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชน

จะสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชน
จากเพื่อนหรือคน
รู้จกั ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน
ในช่วงโปรโมชั ่น
ของแถม

3.00

ให้ความสาคัญ
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเป็ น
อันดับแรก

3.91

2.94

3.73

จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุง
ร่างกายไก่ชนหลัง
ชน

2.93

กลับไปซื้อกรดอะ
มิโนสาหรับไก่ชน
ซ้าร้านเดิมที่ทา่ น
รู้สึกพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และ
บริการจากร้าน
ให้ความสาคัญ
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน

3.55
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ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทียบคาถามที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับของแต่ละ Cluster (เรียงตาม
คะแนนในแต่ละกลุม่ ) ได้ดงั นี้ (ต่อ)
Cluster 1
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
ซื้อกรดอะมิโน
3.88
สาหรับไก่ชนที่มี
เลขทะเบียนจาก
กรมปศุสตั ว์เพราะ
มีความน่าเชื่อถือ

Cluster 2
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
ให้ความสาคัญ
2.91
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโนสาหรับ
ไก่ชนเป็ นอันดับ
แรก

จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ไก่อ่อนแอ ซีด ซึม
กินอาหารได้
น้อยลง
ให้ความสาคัญ
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน

3.85

จะซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเมื่อ
ต้องการบารุง
ร่างกายไก่ชนก่อน
ชน
ตัดสินใจซื้อกรดอะ
มิโนสาหรับไก่ชน
เพราะเพื่อนหรือ
คนรู้จกั แนะนา

2.91

กรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนช่วย
เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อของไก่
ให้แข็งแรงเจริญ
อาหารมากขึน้

3.81

เคยซื้อกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนจาก
บ่อนธุรกิจ

2.88

3.82

2.91

Cluster 3
ข้อคาถาม
คะแนน
เฉลี่ย
กรดอะมิโน
3.45
สาหรับไก่ชนที่
นาเข้าจาก
ต่างประเทศที่มี
คุณภาพมีส่วนทา
ให้ทา่ นตัดสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้
จะซื้อกรดอะมิโน
3.36
สาหรับไก่ชน
เพราะความมี
ชื่อเสียงของตรา
สินค้า
จะค้นหาข้อมูล
3.27
เกี่ยวกับกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชน
ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และ
ช่องทางออนไลน์
ก่อนการ
จะซื้อกรดอะมิโน
3.18
สาหรับไก่ชน
เพราะใช้แล้วเห็น
ผลดีชดั เจนกับตัว
ไก่
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จากตารางที่ 44 คาถามที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละ Cluster นัน้ สามารถสรุปลักษณะเด่น
ของแต่ละ Cluster ได้ดงั นี้
Cluster ที่ 1 กลุม่ นี้ มี พฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนเมื่ อ ต้อ งการบารุ ง
ร่างกายไก่ชนก่อนชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็น
ผลดีชดั เจนกับตัวไก่ และกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพมีส่วนทา
ให้ทา่ นตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามคุณสมบัตขิ องกรดอะมิโน”
Cluster ที่ 2 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้ว ดี ท่า นจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่ น ใช้
แล้วดี โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามยี่หอ้ ของกรดอะมิโน”
Cluster ที่ 3 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนด้ว ยตนเอง
เป็ นอันดับแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่ อ ต้อ งการบารุ ง ร่ า งกายไก่ชนหลัง ชน
และให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถื อของร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน
โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามตัวแทนจาหน่ายกรดอะมิโน”
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2.4 การวิเคราะห์ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มย่อยโดยใช้ การทดสอบ ANOVA
ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA

กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชนที่
นาเข้าจาก
ต่ างประเทศที่
มีคุณภาพมี
ส่วนทาให้ท่าน
ตัดสินใจซือ้
มากยิง่ ขึน้
ท่ านซือ้ กรดอะ
มิโนสาหรับไก่
ชนที่มเี ลข
ทะเบียนจาก
กรมปศุ สตั ว์
เพราะมีความ
น่ าเชื่อถือ
ท่ านให้
ความสาคัญ
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เป็ นอันดับแรก
ท่ านซือ้ กรดอะ
มิโนสาหรับไก่
ชนยีห่ ้อที่ท่าน
ใช้เป็ นประจา

Sum of
Squares
76.846

2

Mean
Square
38.423

222.654

197

1.130

299.500

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

56.421

2

28.210

212.534

197

1.079

268.955

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

50.241

2

25.121

261.554

197

1.328

311.795

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

47.766

2

23.883

292.589

197

1.485

340.355

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F
33.996

Sig.
.000

26.148

.000

18.921

.000

16.081

.000
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

ท่ านให้
ความสาคัญ
เรื่อง
สารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ท่ านให้
ความสาคัญ
เรื่องความมี
ชื่อเสียงและ
น่ าเชื่อถือของ
ร้านจาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
ท่ านกลับไป
ซือ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ซา้ ร้านเดิมที่
ท่ านรู้สกึ พึง
พอใจใน
ผลิตภัณฑ์และ
บริการจาก
ร้านจาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
นัน้

Sum of
Squares
15.924

2

Mean
Square
7.962

300.071

197

1.523

315.995

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

37.812

2

18.906

266.983

197

1.355

304.795

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

68.603

2

34.302

286.017

197

1.452

354.620

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F

Sig.

5.227

.006

13.950

.000

23.626

.000
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ช่ วยเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อของ
ไก่ ให้แข็งแรง
เจริญอาหาร
มากขึน้
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เมื่อไก่ อ่อนแอ
ซีด ซึมกิน
อาหารได้
น้อยลง
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เมื่อต้องการ
บารุ งร่ างกาย
ไก่ ชนก่ อนชน
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เมื่อต้องการ
บารุ งร่ างกาย
ไก่ ชนหลังชน
ท่ านตัดสินใจ
ซือ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ด้วยตนเอง

Sum of
Squares
72.603

2

Mean
Square
36.301

234.517

197

1.190

307.120

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

76.024

2

38.012

226.596

197

1.150

302.620

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

75.654

2

37.827

246.221

197

1.250

321.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

52.131

2

26.066

282.589

197

1.434

334.720

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

42.644

2

21.322

302.231

197

1.534

344.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F
30.494

Sig.
.000

33.047

.000

30.265

.000

18.171

.000

13.898

.000
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

ท่ านตัดสินใจ
ซือ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะเจ้าของ/
พนักงานขาย
ร้านจาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
แนะนา
ท่ านตัดสินใจ
ซือ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะเพื่อน
หรือคนรู้จัก
แนะนา
ท่ านตัดสินใจ
ซือ้ กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะเจ้าของ
ฟาร์มหรือผู้
เพาะพันธุ ์ไก่
ชนแนะนา
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะต้องการ
ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ

Sum of
Squares
78.650

2

Mean
Square
39.325

207.570

197

1.054

286.220

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

11.821

2

5.910

256.054

197

1.300

267.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

25.639

2

12.820

327.236

197

1.661

352.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

16.340

2

8.170

295.215

197

1.499

311.555

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F
37.322

Sig.
.000

4.547

.012

7.718

.001

5.452

.005
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะเห็นคน
อื่นใช้แล้วดี
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะใช้แล้ว
เห็นผลดี
ชัดเจนกับตัว
ไก่
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ในช่ วง
โปรโมชัน่ ของ
แถม
ท่ านเคยซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากบ่อนป่ า/
บ่อนบ้านที่ชน
ไก่
ท่ านเคยซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากบ่อนธุ รกิจ

Sum of
Squares
22.118

2

Mean
Square
11.059

186.877

197

.949

208.995
69.150

199
2

34.575

264.030

197

1.340

333.180

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

4.345

2

2.173

356.375

197

1.809

360.720

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

42.451

2

21.225

285.424

197

1.449

327.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

42.085

2

21.043

301.435

197

1.530

343.520

199

Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F
11.658

Sig.
.000

25.797

.000

1.201

.303

14.650

.000

13.752

.000
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

ท่ านเคยซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากร้าน
จาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
ขนาดใหญ่ ค้า
ส่ง
ท่ านเคยซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากร้าน
จาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
ขนาดเล็กค้า
ปลีก
ท่ านเคยซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากช่ องทาง
จาหน่ ายทาง
อินเตอร์เน็ต
จะค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ผ่านช่ องทาง
เว็บไซต์ และ
ช่ องทางออน
ไลน์ก่อนการ
ตัดสินใจซือ้

Sum of
Squares
32.863

2

Mean
Square
16.431

281.117

197

1.427

313.980

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

40.686

2

20.343

307.469

197

1.561

348.155

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

5.180

2

2.590

404.800

197

2.055

409.980

199

Between
Groups

8.800

2

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

4.400

F
11.515

Sig.
.000

13.034

.000

1.260

.286

2.533

.082
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)

ท่ านจะมีการ
เปรียบเทียบ
ราคากรดอะมิ
โนสาหรับไก่
ชนก่ อนการ
ตัดสินใจซือ้
ท่ านจะ
สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากเพื่อนหรือ
คนรู้จักก่ อน
การตัดสินใจ
ซือ้
ท่ านสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
จากร้าน
จาหน่ าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ ชน
ที่ท่านเคยซือ้
ก่ อนตัดสินใจ
ซือ้
ท่ านจะซือ้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
เพราะความมี
ชื่อเสียงของ
ตราสินค้า

Sum of
Squares
37.541

2

Mean
Square
18.771

284.334

197

1.443

321.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

39.924

2

19.962

193.951

197

.985

233.875

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

67.178

2

33.589

255.142

197

1.295

322.320

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

46.528

2

23.264

252.352

197

1.281

298.880

199

Between
Groups
Within
Groups
Total

df

F
13.005

Sig.
.000

20.276

.000

25.935

.000

18.161

.000

ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA (ต่อ)
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หากท่ านใช้
กรดอะมิโน
สาหรับไก่ ชน
ยีห่ ้อไหนแล้ว
ดี ท่ านจะซือ้
ผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นที่เป็ น
ของยีห่ ้อเดิม

Between
Groups
Within
Groups
Total

Sum of
Squares
30.548

2

Mean
Square
15.274

317.532

197

1.612

348.080

199

df

F
9.476

Sig.
.000

จากตารางที่ 45 พบว่า ระดับการกระทาของพฤติกรรม มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้า น ได้แ ก่ คุณ สมบัติท่ ใี ช้ใ นการเลือ กซื้ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ โอกาสในการซื้อ สถานที่ซื้อ และขันตอนในการ
้
ตัดสินใจซื้อ มีความแตกต่างระหว่าง 3 กลุม่ อย่ า งมี น ัย ส าคัญทางสถิ ติ (sig.) ที่ร ะดับ 0.005
จานวน 27 คาถาม ยกเว้นข้อคาถาม ดังนี้
1. ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนในช่วงโปรโมชั ่นของแถม (โอกาสในการซื้อ)
2. ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากช่องทางจาหน่ายทางอินเตอร์เน็ ต (สถานที่
ซื้อ)
3. จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทาง
ออนไลน์กอ่ นการตัดสินใจซื้อ (ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื้อ)
โดยสามารถแสดงความแตกต่างจากกราฟ ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านคุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบที่ทาให้ตดั สิ น ใจซื้ อ
ที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากภาพที่ 5 พบว่า กลุม่ ที่ 1 ให้ความสาคัญเรื่องกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้า จาก
ต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ กลุม่ ที่ 2 ให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโนสาหรับ
ไก่ชน และกลุม่ ที่ 3 ให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อ ถือของร้ า นจ าหน่ า ยอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชน
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ภาพที่ 6 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านวัตถุ ประสงค์ใ นการซื้ อ หรื อ การน าไปใช้ ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
จากภาพที่ 6 พบว่า กลุม่ ที่ 1 จะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อไก่อ่ อนแอ ซีด ซึม กิน
อาหารได้น้อยลง กลุม่ ที่ 2 จะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุ ง ร่ า งกายไก่ชนก่อ น
ชน และกลุม่ ที่ 3 จะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่ชนหลังชน
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ภาพที่ 7 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านบุคคลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อ ที่มี น ัย ส าคัญ
ทางสถิติ
จากภาพที่ 7 พบว่ า กลุ่ม ที่ 1 ตัดสิ น ใจซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนเพราะเจ้ า ของ/
พนักงานขายร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนแนะน า กลุ่ม ที่ 2 ตัดสิ น ใจซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนเพราะเพื่อนหรือคนรู้จกั แนะนา และกลุม่ ที่ 3 ตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ด้วยตนเอง
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ภาพที่ 8 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านโอกาสในการซื้อ ที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากภาพที่ 8 พบว่า กลุม่ ที่ 1 จะซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนเพราะใช้แ ล้ว เห็น ผลดี
ชัดเจนกับตัวไก่ กลุม่ ที่ 2 จะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้วดี และกลุ่ม ที่ 3
จะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดีชดั เจนกับตัวไก่
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ภาพที่ 9 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้ อ ที่มี น ัย ส าคัญ
ทางสถิติ
จากภาพที่ 9 พบว่า กลุม่ ที่ 1 เคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้ า นจ าหน่ า ยอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชนขนาดเล็กค้าปลีก กลุม่ ที่ 2 เคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อ นป่ า/บ่อ น
บ้านที่ชนไก่ และกลุม่ ที่ 3 เคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้านจาหน่ายอาหารและอุ ปกรณ์
ไก่ชนขนาดใหญ่คา้ ส่ง
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ภาพที่ 10 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างด้านช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ ที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
จากภาพที่ 10 พบว่า กลุม่ ที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน จาก
ร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนที่ทา่ นเคยซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อ กลุม่ ที่ 2 จะสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากเพื่อนหรือคนรู้จกั ก่อนการตัดสินใจซื้อ และกลุม่ ที่ 3 จะซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะความมีช่อื เสียงของตราสินค้า
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2.5 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ย่ อ ยโดยใช้ การทดสอบ Chi –
Square
ตารางที่ 46 สรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยใช้
การทดสอบ Chi – Square
ข้อคาถาม

เพศ

รายได้ตอ่ เดือน

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด ชาย

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด ชาย

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด ชาย

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด หญิง
ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด 20,001–
30,000 บาท

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด หญิง
ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด ต่ากว่า
20,000 บาท

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด หญิง
ตัวเลือกที่ถูกเลือก
มากที่สุด 20,001–
30,000 บาท

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด 40,00150,000 บาท

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด มากกว่า
50,001 บาท

ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยที่สุด มากกว่า
50,001 บาท

จากตารางที่ 46 พบว่า ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไป ได้แก่ เพศ และรายได้ต่อ เดือ น
มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่ อ ยอย่ า งมี น ัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi –
Square แสดงได้ดงั กราฟต่อไปนี้
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ตารางที่ 47 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อย จาแนกตามเพศ

เพศ

ชาย

หญิง

Total

Count
% within เพศ
Residual
Count
% within เพศ
Residual
Count
% within เพศ

Crosstab
Cluster Number of Case
1
2
81
102
42.2%
53.1%
-.6
2.2
4
2
50.0%
25.0%
.6
-2.2
85
104
42.5%
52.0%

3
9
4.7%
-1.6
2
25.0%
1.6
11
5.5%

Total
192
100.0%
8
100.0%
200
100.0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2sided)
.030
.094
.555

Value
df
a
Pearson Chi-Square
7.040
2
Likelihood Ratio
4.721
2
Linear-by-Linear Association
.348
1
N of Valid Cases
200
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is .44.

ภาพที่ 11 แสดงแผนภูมิกลุม่ ย่อยเกี่ยวกับจานวนและเพศ
ภาพที่ 11 พบว่า กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
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ตารางที่ 48 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ย่อย จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน
Crosstab

รายได้ต่อเดือน

ต่ ากว่า 20,000 บาท

20,001–30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

มากกว่า 50,001 บาท

Total

Count
% within รายได้ต่อเดือน
Residual
Count
% within รายได้ต่อเดือน
Residual
Count
% within รายได้ต่อเดือน
Residual
Count
% within รายได้ต่อเดือน
Residual
Count
% within รายได้ต่อเดือน
Residual
Count
% within รายได้ต่อเดือน

Cluster Number of Case
1
2
22
34
37.9%
58.6%
-2.6
3.8
32
30
47.8%
44.8%
3.5
-4.8
14
17
40.0%
48.6%
-.9
-1.2
5
17
22.7%
77.3%
-4.4
5.6
12
6
66.7%
33.3%
4.4
-3.4
85
104
42.5%
52.0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2sided)
.046
.027
.429

Value
df
a
Pearson Chi-Square
15.769
8
Likelihood Ratio
17.335
8
Linear-by-Linear Association
.627
1
N of Valid Cases
200
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is .99.

3
2
3.4%
-1.2
5
7.5%
1.3
4
11.4%
2.1
0
.0%
-1.2
0
.0%
-1.0
11
5.5%
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ภาพที่ 12 แสดงแผนภูมิกลุม่ ย่อยเกี่ยวกับจานวนและรายได้ตอ่ เดือน
ภาพที่ 12 พบว่า กลุม่ ที่ 1 ส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุม่ ที่ 2
มีรายได้ตอ่ เดือนต่ากว่า 20,000 บาท และกลุม่ ที่ 3 มีรายได้ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท

บทที่ 5
สรุปผลการศึ กษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี ” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อ
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยผู้ศกึ ษาได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึ กษา
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุปผล ได้ดงั นี้
5.1.1 ศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผูเ้ ลีย้ งไก่ชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบนั เลีย้ งไก่ชนสายพันธุ์ ลูกผสมไทยกับพม่ า มี ร ะยะเวลาที่
เลีย้ งไก่ชนมา 5 - 10 ปี โดยมีเหตุผลที่เลีย้ งไก่ชน คือ ชนไก่ ส่วนใหญ่มีวิธอี อกกาลัง กายให้ไก่
ชน คือ วิ่งสุ่ม ใช้เวลาในการออกกาลังกาย 30 นาทีตอ่ หนึ่งครัง้ ส่ ว นใหญ่ ไปชนไก่ท่ บี ่อ นบ้า น
(ชุมชน) อาทิตย์เว้นอาทิตย์ โดยมีจานวนไก่ชนที่เ ลี้ย งทัง้ หมด 21 – 30 ตัว มี จ านวนไก่ชนที่
เลีย้ งไว้เพื่อชนไก่ 1 – 10 ตัว มีความถี่ในการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้
ละ ครัง้ 501 – 1,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนแบบน้าสาหรับละลายใน
น้าดื่ม ยี่หอ้ ซีเอม ฟาม่า โดยมีผู้แนะนาให้ใช้
ด้านคุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบที่ทาให้ตดั สินใจซื้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส าคัญ
เรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน และเรื่องราคาของกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชน
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ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ หรื อ การน าไปใช้ พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งจะซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่ชนหลังชน และบารุงร่างกายไก่ชนก่อนชน
ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลการตัดสิ น ใจซื้ อ พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งตัดสิ น ใจซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนเพราะเจ้าของ/พนักงานขายร้านจาหน่ า ยอาหารและอุ ปกรณ์ ไก่ชนแนะน า และ
ตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนด้วยตนเอง
ด้า นโอกาสในการซื้ อ พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งจะซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนในช่ว ง
โปรโมชั ่นของแถม และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แ ล้ว เห็น ผลดีชดั เจนกับตัว ไก่
รวมถึงจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้วดี
ด้านช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเคยซื้อกรดอะมิโ นส าหรับไก่
ชนจากบ่อนป่ า/บ่อนบ้านที่ชนไก่ และเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อนธุรกิจ
ด้านขันตอนกระบวนการในการตั
้
ดสินใจซื้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน จากร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนที่เคยซื้ อ ก่อ นตัดสิ น ใจซื้ อ
และหากใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้วดี จะซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม
5.2 ศึกษาการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจ จัย ด้า นพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทา Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical (Ward's Method)
ใช้ดา้ นระยะห่างเป็ นเกณฑ์ จานวนกลุม่ ที่เหมาะสมในการแบ่ง ได้แ ก่ 3 กลุ่ม โดย กลุ่ม ที่ 1 มี
จานวนสมาชิกทังสิ
้ ้น 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 กลุม่ ที่ 2 มีจานวนสมาชิกทังสิ
้ ้น 104 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52.0 และกลุม่ ที่ 3 มีจานวนสมาชิกทังสิ
้ ้น 11 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 5.5 จากจ านวน
กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
200 คน โดยแต่ละกลุม่ มีพฤติกรรมการซื้อ กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่
ชนก่อนชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดีชดั เจน
กับตัวไก่ และกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้า จากต่า งประเทศที่มี คุณ ภาพมี ส่ ว นทาให้ท่า น
ตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามคุณสมบัตขิ องกรดอะมิโน”
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโ น
สาหรับไก่ชน เป็ นอันดับแรก รองลงมาจะใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหนแล้วดี ท่านจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้ว
ดี โดยเรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามยี่หอ้ ของกรดอะมิโน”
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ นี้มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรดอะมิโ นส าหรับไก่ชนด้ว ยตนเอง เป็ น
อันดับแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกายไก่ชนหลังชน และให้

98

ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือของร้านจาหน่ายอาหารและอุ ปกรณ์ ไก่ชน โดย
เรียกกลุม่ นี้ว่า “กลุม่ ที่ซื้อตามตัวแทนจาหน่ายกรดอะมิโน”
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “การแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนที่ซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน โดยใช้
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้ศกึ ษาได้อภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.2.1 ศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ศกึ ษานาแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรตั น์
(2538) ในการหาคาตอบของความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสิ น ค้า ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the market?) กลุ่ม ลูกค้า เป้ า หมาย คือ
กลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนเพศชาย มีอายุ 36 - 55 ปี มีอาชีพรับจ้ า งทั ่วไป และมี ร ายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ น
20,001 – 30,000 บาท
2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What does the customer buy?) กลุม่ เป้ าหมายต้องการ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนแบบน้าสาหรับละลายในน้าดื่ม โดยต้องการกรดอะมิโ นที่มี ส ารอาหาร
ครบถ้วน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงได้ตดั สินใจซื้อ (Why does the customer buy?) กลุม่ เป้ าหมายซื้อ
กรดอะมิโนเพื่อบารุงร่างกายไก่ชนก่อน และหลังการชน
4. ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participate in the buying?) บุคคลที่มี
อิทธิพลการตัดสินใจซื้อของกลุม่ เป้ าหมาย ได้แก่ ตัดสินใจซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชนเพราะ
เจ้าของ/พนักงานขายร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนแนะนา
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?) กลุม่ เป้ าหมายจะซื้อกรดอะมิ
โนสาหรับไก่ชนในช่วงโปรโมชั ่นของแถม
6. ผู้ บริ โ ภคซื้ อ ที่ไหน (Where does the customer buy?) ช่อ งทางหรื อ แหล่ง ที่
กลุม่ เป้ าหมายใช้ในการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน คือบ่อนป่ า/บ่อนบ้านที่ชนไก่
7. ผู้ บริ โ ภคซื้ อ อย่ า งไร (How does the customer buy?) กลุ่ม เป้ า หมายมี ข นั ้ ตอน
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ โดยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิ โ นส าหรับไก่ชน จาก
ร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนที่เคยซื้อ
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5.2.2 ศึกษาการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศกึ ษาได้อภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
กลุม่ ที่ 1 เป็ นกลุม่ ที่ซื้อตามคุณสมบัตขิ องกรดอะมิโน โดยจะเลือ กซื้ อ กรดกรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชนเมื่อต้อ งการบารุ ง ร่ า งกายไก่ชนก่อ นชน เนื่ อ งจากกรดอะมิ โ นนัน้ ช่ว ยในการ
เสริมสร้างกาลัง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทาให้ไก่ชนนัน้ มีความอึด และทนทาน ผู้เลีย้ ง
ไก่ชนจึงมักจะใช้กรดอะมิโนในการบารุงร่างกายไก่ชนก่อนนาไปชน นอกจากนี้ยงั พบว่า กรดอะ
มิโนสาหรับไก่ชนที่มีคณ
ุ ภาพมีส่วนทาให้ตดั สินใจซื้อมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิ จ ัย ของ
ราชัญ ชื่นบุญ, (2550) ศึกษาเรื่ อ งพฤติกรรมการซื้ อ และปั จ จัย ทางการตลาดที่มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลีย้ งสุนขั พันธุ์เล็ก พบว่าปั จจัยด้า นผลิตภัณ ฑ์ มี ผ ล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก ปั จ จัย ย่ อ ยที่มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจมากที่สุ ดคือ ด้า น
คุณภาพของอาหารสุนขั
กลุม่ ที่ 2 เป็ นกลุม่ ที่ซื้อตามยี่ ห้อ ของกรดอะมิ โ น ซึ่ ง ให้ความส าคัญเรื่ อ งสารอาหาร
ครบถ้วนของกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน เพราะนอกจากกรดอะมิโนจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย
แล้ว กรดอะมิโนนัน้ ยังเป็ นหน่วยย่ อ ยของโปรตีน ที่ร่ า งกายไม่ ส ามารถสัง เคราะห์ข ึ้น เองได้
โดยทั ่วไปนัน้ สัตว์ตอ้ งการกรดอะมิโนที่จาเป็ นจากอาหาร ซึ่งในสัตว์ปีกมักจะขาดกรดอะมิโนเมท
ไทไอนีน ไลซีน อาร์จินีน และทริปโตเฟน เนื่อ งจากในอาหารสัตว์ ส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะเมล็ ด
ธัญพืชนัน้ มีกรดอะมิโนเหล่านี้ต่า โดยทั ่วไปการขาดกรดอะมิโนเหล่านี้มีผลเช่นเดียวกับการขาด
โปรตีนและมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะของการขาดกรดอะมิโนนัน้ ๆ ด้วย เช่น ในเอกสารของ NRC
(1994) กล่าวถึงลักษณะการขาดไลซีนทาให้ขนปี กมีสีจาง และการขาดกรดอะมิโนเมทไทโอนี น
ทาให้พนื้ เท้าของไก่เป็ นแผ่นดาหนา และมีรูปร่างของลิน้ ผิดปกติเมื่อร่างกายสัตว์ปีกขาดกรด อะ
มิโนลูซีน ไอโซลูซีน หรือเฟนิลอะลานีน ดังนัน้ ผู้เลีย้ งไก่ชนจึงจาเป็ นต้องให้กรดอะมิโน เพื่อเป็ น
อาหารเสริมให้แก่ไก่ชน
กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ที่ซื้อตามตัวแทนจาหน่ายกรดอะมิ โ น มี พฤติกรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนด้วยตนเอง และให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่า เชื่อ ถื อ ของ
ร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน เนื่องจากไก่ชนนัน้ สัตว์ท่มี ีมูลค่าค่อนข้างสูงขึน้ อยู่กบั สาย
พันธุ์ และชื่อเสียงจากการชน โดยทั ่วไปไก่ชนที่มี การน าไปชนในบ่อ นแล้ว ชน ะเงิ น พนัน ที่สู ง
มักจะมีคา่ ตัวสูงตามด้วย โดยมีราคาตังแต่
้ หลักพัน จนถึงหลักแสน ดังนัน้ การดูแล และการบารุง
ไก่ชนจึงถือได้ว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาหาร และยาบารุ ง ต่า งๆ ผู้ เ ลี้ย งส่ ว น
ใหญ่มกั จะมีการหาข้อมูลเป็ นอย่างดี เพื่อ ไม่ ใ ห้ไก่ได้ร ับอัน ตรายหลัง จากทานไปแล้ว ดัง นัน้
ความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือของร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน จึงถือ ได้ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ผู้
เลีย้ งให้ความไว้วางใจ โดยมักจะซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆจากยี่หอ้ เดิม และร้านเดิม
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5.3 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สามารถการกาหนดประเด็นในการตัดสินใจ กาหนดทางเลือ ก ส่ ว นตลาด กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายและตาแหน่งทางการตลาด เพื่อการประเมินทางทางเลือ กและวางแผนในการ
ดาเนิ น การจัด การให้ ตรงตามความต้อ งการของกลุ่ม เป้ า หมาย ผู้ ศึกษามี ข ้อ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ สามารถนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เ กี่ย วข้อ งกับการ
แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Target) และการกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) ได้ดงั นี้
1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ตามผลการศึกษาสามารถกาหนดกลุ่ม ลูกค้า
เป้ าหมาย โดยมีเ กณฑ์การแบ่ง ส่ ว นตลาดตามพฤติกรรม ดัง นี้ กลุ่ม ผู้ เ ลี้ย งไก่ชนสายพัน ธุ์
ลูกผสมไทยกับพม่า และนิยมซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนแบบน้าสาหรับละลายในน้ า ดื่ม เป็ น
กลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชนเพศชาย มีอายุ 36 - 55 ปี และมีอาชีพรับจ้าง
2. การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Target) กลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ตอ้ งการน ากรดอะมิ โ นไปบารุ ง
ร่างกายไก่ชนก่อน และหลังชน
3. การก าหนดตาแหน่ ง ผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ นตลาด ( Positioning) เป็ นกรดอะมิ โ นที่ มี
องค์ประกอบของกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่างกาย ได้แก่ มิโนเมทไทไอนีน ไลซีน อาร์จินีน และท
ริปโตเฟน และเพิม่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเพิม่ วิตามินรวมลงในไปในผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรธุรกิจ
ผู้ศกึ ษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับองค์กรธุรกิจในการนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 เป็ นกลุม่ ที่พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการบารุงร่างกาย
ไก่ชนก่อนชน และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดีชดั เจนกับตัวไก่ ดังนัน้ ผู้
จัดจาหน่ายควรมีการจัดหากรดอะมิโนที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนต่อร่างกาย โดยที่มีองค์ประกอบ
ของกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่างกาย ได้แ ก่ มิโนเมทไทไอนีน ไลซี น อาร์ จิ นี น และทริ ปโตเฟน
และเพิม่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเพิม่ วิตามินรวมลงในไปในผลิตภัณฑ์ดว้ ย
กลุม่ ที่ 2 เป็ นกลุม่ ที่หากใช้กรดอะมิโนส าหรับไก่ชนยี่ ห้อ ไหนแล้ว ดี จะซื้ อ ผลิตภัณ ฑ์
ชนิดอื่นที่เป็ นของยี่หอ้ เดิม และจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็นคนอื่นใช้แล้วดี ดังนัน้ ผู้
จัดจาหน่ายควรมีจดั ทาแผ่นพับโดยบอกถึงข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการใช้กรดอะมิโนอย่างถูกต้อง
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ไว้ให้กบั ร้ า นตัว แทนจ าหน่ า ยต่า งๆ เพื่อ ให้ทางร้ า นค้า ใช้แ จกแก่ลูกค้า ที่ส นใจซื้ อ น าไปใช้
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ที่ให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและน่าเชื่อถือของร้ า นจ าหน่ า ย
อาหารและอุปกรณ์ไก่ชน ดังนัน้ ผู้จดั จาหน่ายควรมีจดั โปรโมชั ่นผ่ า นร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนโดยการแถมกรดอะมิโนกับผลิตภัณฑ์ตวั อื่นๆของบริษทั เพื่อ ให้ผู้ เ ลี้ย งไก่ชนได้
นาไปทดลอง รวมไปถึงการแจกเสื้อยืดที่มีคาโฆษณาถึงสินค้าของบริษทั ให้กบั ผู้ท่ซี ื้อผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ครบ 500 บาท ซึ่งถือว่าเป็ นการโฆษณาสินค้าได้เป็ นอย่างดี หากผู้ เลีย้ งไก่ชนใส่เ สื้ อ
ไปยังบ่อนชนไก่ จะถือได้ว่าเป็ นการโฆษณาสินค้าของบริษทั ได้อีกด้วย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายได้ทกุ กลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จดั จาหน่า ย
ควรมีออกตังบู
้ ธขายกรดอะมิโน และผลิตภัณฑ์อ่ นื ๆ ของบริษทั ตามบ่อนพนันชนไก่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อเป็ นการแนะนา และแจกสินค้าทดลองให้กบั ผู้ท่สี นใจนาไปทดลองใช้กบั ไก่ชนของ
ตนเอง เพื่อติดตามผลก่อนการตัดสินใจซื้อในครัง้ ต่อๆ ไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการแบ่งกลุ่มผู้เลีย้ งไก่ชนที่ ซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน โดยใช้ ปัจจัยด้ าน
พฤติกรรมการซื ้อในจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบการศึกษาค้น คว้ า อิ ส ระ ตามหลักสู ตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2558 “เรื่ อ งการแบ่ง กลุ่ม ผู้
เลี้ย งไก่ชนที่ ซื้ อ กรดอะมิ โ นส าหรับไก่ ชน โดยใช้ ปัจ จัย ด้า นพฤติกรรมการซื้ อ ในจัง หวั ด
สุพรรณบุรี” ผู้ศกึ ษาใคร่ขอความร่วมมือ จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อ
ประโยชน์ ท างการศึก ษา และผลการศึก ษาจะน าเสนอโดยภาพรวมเท่ า นัน้ ผู้ ศึ ก ษา
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนของผู้ เ ลี้ย งไก่ชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุม่ ผู้เลีย้ งไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ กรดอะมิ โ น
สาหรับไก่ชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ศกึ ษา นางสาวทวินนั ท์ สุวรรณนิคม
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย เลือกคาตอบที่ตรงกับท่านหนึ่งคาตอบ
ปั จจุบนั ท่านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดใด ………………………………..
1. เพศ
(1) ชาย

(2) หญิง

(1) 15-25 ปี
(3) 36-45 ปี
(5) 56 ปี ขนึ้ ไป

(2) 26-35 ปี
(4) 46-55 ปี

2. อายุ
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3. ระดับการศึกษา
(1) ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(3) อนุปริญญา / ปวส.
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพหลักของท่าน
(1) ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) พนักงานบริษทั เอกชน
(3) เจ้าของกิจการ
(4) รับจ้างทั ่วไป
(5) เกษตรกรหรือนักเพาะพันธุ์สตั ว์ปีก
5. รายได้ตอ่ เดือน
(1) ต่ากว่า 20,000 บาท
(3) 30,001-40,000 บาท
(5) มากกว่า 50,001 บาท

(2) 20,001–30,000 บาท
(4) 40,001-50,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลีย้ งไก่ชนและการซือ้
กรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย เลือกคาตอบที่ตรงกับท่านหนึ่งคาตอบ
6. ปั จจุบนั ท่านเลีย้ งไก่ชนสายพันธุ์อะไร
(1) พันธุ์ไทย
(3) พม่า
(5) ลูกผสมไทยกับไซง่อน
(7) ลูกผสมไซง่อนกับพม่า

(2) ไซง่อน
(4) ลูกผสมสามสาย
(6) ลูกผสมไทยกับพม่า

7. ท่านเลีย้ งไก่ชนมานานแล้วกี่ปี
(1) น้อยกว่า1ปี
(3) 5 – 10 ปี

(2) 1 - 5 ปี
(4) มากกว่า 10 ปี

8. ท่านเลีย้ งไก่ชนเพื่ออะไร
(1) เพาะขาย
(3) เพื่อโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับไก่ชน

(2) ชนไก่
(4) เพื่อนาไปแข่งประกวดสวยงาม
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9. ส่วนใหญ่ทา่ นจะออกกาลังกายให้ไก่ชนของท่านวิธีใด
(1) วิ่งสุ่ม
(2) วิ่งซอง
(3) โยนเบาะ
(4) เตะมุ้ง
(5) ว่ายน้า
10. ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการให้ไก่ชนออกกาลังกายต่อหนึ่งครัง้
(1) 10 นาที
(2) 20 นาที
(3) 30 นาที
(4) มากกว่า 30 นาที
11. ประเภทบ่อนชนไก่ท่ที า่ นนิยมนาไก่ไปชนคือบ่อนประเภทไหน
(1) บ่อนธุรกิจ
(2) บ่อนบ้าน(ชมรม)
(3) บ่อนป่ า
12. ความถี่ท่ที า่ นนิยมเอาไก่ไปชนบ่อยแค่ไหน
(1) อาทิตย์ละ 1 ครัง้
(2) อาทิตย์เว้นอาทิตย์
(3) เดือนละ 1 ครัง้
(4) 2-3 เดือนครัง้ หรือมากกว่า
13. จานวนไก่ชนที่ทา่ นเลีย้ งทังหมดมี
้
ก่ตี วั
(1) 1-10 ตัว
(2) 11-20 ตัว
(3) 21-30 ตัว
(4) 31ตัวขึน้ ไป
14. จานวนไก่ชนที่ทา่ นเลีย้ งไว้เพื่อชนไก่มีก่ตี วั
(1) 1-10 ตัว
(2) 11-20 ตัว
(3) 21-30 ตัว
(4) 31ตัวขึน้ ไป
15. ความถี่ท่ที า่ นซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
(1) เดือนละ 3 ครัง้ ขึน้ ไป
(2) เดือนละ 2 ครัง้
(3) เดือนละ 1 ครัง้
(4) ทุก ๆ 2 เดือน
16. ค่าใช้จ่ายที่ทา่ นซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนต่อครัง้
(1) 100 – 500 บาท
(2) 501 – 1,000 บาท
(3) 1,001 – 1,500 บาท
(4) 1,500 บาทขึน้ ไป
17. กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนรูปแบบใดที่ทา่ นนิยมซื้อ
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(1) แบบน้าสาหรับละลายในน้าดื่ม
(3) แบบฉี ด

(2) แบบเม็ด/แคปซูล

18. ยี่หอ้ ใดที่ทา่ นซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนบ่อยที่สุด
(1) ซีเอม ฟาม่า
(2) แอลคอน
(3) เพอฟอร์แมนซ์
19. เหตุผลสาคัญที่สุด ที่ทา่ นเลือกซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ดังกล่าว (ข้อ 19) คือข้อใด
(1) มีผู้แนะนาให้ใช้
(2) ราคาประหยัด
(3) สารอาหารครบถ้วน
(4) หาซื้อง่าย
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ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเชิงอนุมานสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย เลือกคาตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด

พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
คุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบที่ทาให้ตดั สินใจซื้อ
21.กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ มีส่วนทาให้ทา่ นตัดสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้
22.ท่านซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนที่มีเลขทะเบียน
จากกรมปศุสตั ว์เพราะมีความน่าเชื่อถือ
23. ท่านให้ความสาคัญเรื่องราคาของกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนเป็ นอันดับแรก
24. ท่านซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ที่ทา่ นใช้
เป็ นประจา
25. ท่านให้ความสาคัญเรื่องสารอาหารครบถ้วน
ของกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
26. ท่านให้ความสาคัญเรื่องความมีช่อื เสียงและ
น่าเชื่อถือของร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่
ชน
27. ท่านกลับไปซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนซ้าร้าน
เดิมที่ทา่ นรู้สึกพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการจาก
ร้านจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนนัน้

ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็น
อย่าง ด้วย เฉยๆ
ยิง่

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่
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ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการซื ้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย เลือกคาตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด

พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
วัตถุประสงค์ในการซื้อหรือการนาไปใช้
28.กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนช่วยเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อของไก่ให้แข็งแรง เจริญอาหารมากขึน้
29.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อไก่
อ่อนแอ ซีด ซึม กินอาหารได้น้อยลง
30.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการ
บารุงร่างกายไก่ชนก่อนชน
31.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเมื่อต้องการ
บารุงร่างกายไก่ชนหลังชน
บุคคลที่มีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อ
32.ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนด้วย
ตนเอง
33.ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
เพราะเจ้าของ/พนักงานขายร้านจาหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไก่ชนแนะนา
34.ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
เพราะเพื่อนหรือคนรู้จกั แนะนา
35.ท่านตัดสินใจซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
เพราะเจ้าของฟาร์มหรือผูเ้ พาะพันธุ์ไก่ชนแนะนา

ไม่
เคย
เลย

น้อย
ครัง้ ที่
จะทา

บ้าง
เป็ น
บาง
ครัง้

บ่อยๆ

เป็ น
ประจา
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พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
โอกาสในการซื้อ
36.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะ
ต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
37.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะเห็น
คนอื่นใช้แล้วดี
38.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะใช้
แล้วเห็นผลดีชดั เจนกับตัวไก่
39.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนในช่วง
โปรโมชั ่นของแถม
ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ
40. ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อน
ป่ า/บ่อนบ้านที่ชนไก่
41.ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากบ่อน
ธุรกิจ
42.ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้าน
จาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนขนาดใหญ่คา้ ส่ง
43.ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจากร้าน
จาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนขนาดเล็กค้า
ปลีก
44.ท่านเคยซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนจาก
ช่องทางจาหน่ายทางอินเตอร์เน็ต
ขันตอนกระบวนการในการตั
้
ดสินใจซื้อ
45.ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโนสาหรับ
ไก่ชนผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์
ก่อนการตัดสินใจซื้อ

ไม่
เคย
เลย

น้อย
ครัง้ ที่
จะทา

บ้าง
เป็ น
บาง
ครัง้

บ่อยๆ

เป็ น
ประจา
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พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชน
ขันตอนกระบวนการในการตั
้
ดสินใจซื้อ
46.ท่านจะมีการเปรียบเทียบราคากรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนก่อนการตัดสินใจซื้อ
47.ท่านจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชนจากเพื่อนหรือคนรู้จกั ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
48.ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรดอะมิโน
สาหรับไก่ชน จากร้านจาหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชนที่ทา่ นเคยซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อ
49.ท่านจะซื้อกรดอะมิโนสาหรับไก่ชนเพราะ
ความมีช่อื เสียงของตราสินค้า
50.หากท่านใช้กรดอะมิโนสาหรับไก่ชนยี่หอ้ ไหน
แล้วดี ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นของ
ยี่หอ้ เดิม

น้อย
ไม่เคย
ครัง้ ที่
เลย
จะทา

บ้าง
เป็ น
บาง
ครัง้

บ่อยๆ

เป็ น
ประจา
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