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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาคน้คว้าอิสระนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิ

โนส าหรบัไกช่นของผู้เลีย้งไกช่นในจงัหวดัสุพรรณบรุี และเพื่อศกึษาการแบง่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน 
โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี  การศกึษาครัง้
นี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ที่เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน ในจังหวัด
สุพรรณบรุี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศกึษา และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้
คา่ความถี่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบง่กลุม่โดยใชว้ิธี Cluster Analysis 
จากการศกึษา พบว่า การท า Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Means จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม 
ไดแ้ก ่3 กลุม่ โดย กลุม่ที่ 1 มีจ านวนสมาชิกท ัง้สิ้น 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 กลุ่มที่ 2 มี
จ านวนสมาชกิท ัง้สิ้น 104 คน คดิเป็นร้อยละ 52.0 และกลุม่ที่ 3 มีจ านวนสมาชกิท ัง้สิ้น 11 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.5 จากจ านวนกลุม่ตวัอย่างท ัง้หมด 200 คน  โดยแตล่ะกลุม่มีพฤตกิรรมการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ดงันี้ 

กลุม่ที่ 1 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารงุร่างกายไก่
ชนกอ่นชน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมโินส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เหน็ผลดชีดัเจน
กบัตวัไก ่และกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมีส่วนท าให้ท่าน
ตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามคณุสมบตัขิองกรดอะมิโน” 
 
 
 
 



จ 
 

กลุม่ที่ 2 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ด ีทา่นจะซื้อ
ผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้
ด ีโดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามยี่หอ้ของกรดอะมิโน” 

กลุม่ที่ 3 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนด้วยตนเอง  เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน และให้
ความส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน  โดย
เรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามตวัแทนจ าหน่ายกรดอะมิโน” 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ขอ้มูลพืน้ฐานของธุรกจิ ไกพ่ืน้เมืองไทยมีมาพร้อมกบัคนไทยตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ ดว้ย
ไกพ่ืน้เมืองมีคณุสมบตัทิี่ดคีอื เน้ืออร่อย เลีย้งง่าย ทนทานต่อความแร้นแค้นในชนบทได้ดี  มี
ประโยชน์ตอ่ชาวชนบทมากในแง่ของความมัน่คงทางดา้นอาหาร และรายไดเ้สริมอาจกล่าวได้
ว่า ไกพ่ืน้เมืองไทยจะอยู่คูก่บัสงัคมชนบทไทยตลอดไป จากการประมาณการปี พ.ศ. 2554 มี
การบริโภคไกพ่ืน้เมือง 293,580,946 ตวั มีมูลคา่ประมาณ 34,936 ล้านบาท ไก่พื้นเมืองใน
ชนบทจะมีหลากหลายพนัธ์ุ  เชน่  ไกแ่จ้  ไกอู่  ไกต่ะเภา  ไกเ่บตง  และไกช่น  โดยทัว่ไปส่วน
ใหญ่แลว้ไกพ่ืน้เมืองจะเป็นสายพนัธ์ุไกช่น เหตทุี่เกษตรกรนิยมเลีย้งไกพ่ืน้เมืองสายพนัธุ์ไก่ชน  
เพราะว่าไกช่นจะมีรูปร่างใหญ่และยาว  เจริญเตบิโตไดด้แีละแม่พนัธ์ุกไ็ข่ดก (แก่นเกษตร 40, 
2555) อีกท ัง้ผู้เลีย้งยงันิยมท าการชนไกซ่ึ่งเป็นการละเลน่พืน้บา้นประเภทหนึ่งที่นิยมกนัมานาน
ในสงัคมเกษตรกรรม จนถึงปัจจุบนัมีการพฒันาเป็นการเปิดบอ่นพนนัชนไกซ่ึ่งมีท ัง้ถูกกฎหมาย
และบอ่นบา้นหรือบอ่นป่า(บอ่นพนนัชนไกท่ี่ไม่ถูกกฎหมาย) ธุรกจิบอ่นพนันชนไก่จึงมีส่วนใน
การเพิม่มูลคา่ใหไ้กช่นท าใหก้ารเลีย้งไกช่นได้ร ับความนิยมขึ้น  อีกท ัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงได้
เตบิโตขึน้ดว้ย เชน่ ร้านขายยาไกช่นและอุปกรณ์เกี่ยวกบัไก่ชน ร้านเล็กๆ จ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑเ์กี่ยวกบัการเสริมร่างกายใหก้บัไก ่ยาบ ารุงไกช่น และมีอุปกรณ์เกี่ยวกบัการเลี้ยงไก่
ชนทกุชนิด เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ตา่งๆ (วิถีชวีิตไกช่นสู่การพนนัไกช่น, 2555)  

ธุรกจิยาและอาหารเสริมไกช่นที่เกี่ยวขอ้งจึงมีแนวโน้มที่เตบิโตขึน้ ท ัง้ในส่วนที่เป็นยา
รกัษาและสารอาหารเสริมร่างกายส าหรบัไกช่น เชน่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ และอีกสิ่งที่ได้ร ับ
ความนิยมกค็อืการใชโ้ปรตนีหรือกรดอะมิโนในการเสริมสร้างกลา้มเน้ือ มีความส าคญัต่อการ
เจริญเตบิโต ระบบภูมิคุม้กนั ระบบสืบพนัธ์ุ 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มระดบัอุตสาหกรรมของธุรกจิยาและอาหารเสริมไกช่น 
 
1. การแขง่ขนักนัระหว่างคูแ่ขง่ภายในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  (Rivalry among Current 

Competitors) 
การแขง่ขนัสูงพอประมาณ มีผู้ประกอบการที่ท าน าเขา้ยาและสารอาหารเสริมส าหรบัไก่

ชนอยู่ 2-3 ราย นอกนัน้เป็นการน าสมุนไพรพืน้บา้นมาท าเป็นอาหารเสริมส าหรบัไก่ชน ซึ่ งถือ
ว่ามีมากแตม่กัจะเป็นรายย่อย การรกัษาฐานลกูคา้เดมิเป็นสิ่งที่ส าคญัส าหรบัธุรกจิน้ี 

2. อ านาจตอ่รองของ Supplier (Supplier Bargaining Power of Suppliers)  
ส าหรบัโรงงานผลติยาและสารอาหารเสริมส าหรบัสตัว์ในตา่งประเทศนัน้มีหลากหลาย

โรงงานในแตล่ะประเทศจึงท าใหม้ีอ านาจในการตอ่รองต ่าแตไ่ม่ใชท่กุโรงงานที่จะผ่านมาตรฐาน
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย 

3. อ านาจตอ่รองของลกูคา้ (Bargaining Power of Customers)  
เน่ืองจากมีคูแ่ขง่ขนัมากราย เน่ืองจากมีท ัง้ผู้ประกอบการที่น าเข้ายาและสารอาหาร

เสริม และยงัมีผู้ผลติสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัไกช่น ซึ่งมีสินคา้ที่เป็นอาหารเสริมบ ารุงร่างกายไก่
ชนจ านวนมาก ลกูคา้จึงมีอ านาจในการตอ่รองมาก 

4. ภยัคกุคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
มีการใชส้มุนไพรพืน้บา้นน ามาท าเป็นสูตรลบัตามความเชื่อของคนท้องถิ่น แต่ความ

ปลอดภยัและมาตรฐานของผลติภณัฑน์ัน้ยงัไม่ดนีกั 
5. ภยัคกุคามจากผู้แขง่ขนัหน้าใหม่ (Threat of New Entrance) 
การท าธุรกจิน าเขา้ยาและอาหารเสริมจากตา่งประเทศนัน้ไม่ง่ายนักเพราะทุกโรงงาน

ตอ้งผ่านมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ใชเ้วลาในการด าเนินงานมากจึง
เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ไม่คอ่ยมีผู้น าเขา้ 
 
วิเคราะหค์ูแ่ขง็ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 

- คูแ่ขง่ขนัทางตรง ส าหรบัคูแ่ขง่ขนัทางตรง ประกอบดว้ย 
1. ซีเอ็ม ฟาม่า 
จุดแขง็ เป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจยาวนานกว่าบริษัทอื่นภายในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั ท าใหม้ีความช านาญในการผลติ น าเขา้สารอาหารเสริมจากตา่งประเทศ  เน่ืองจากเป็น
แบรนดท์ี่มีมานาน ลกูคา้ส่วนใหญ่จึงใหค้วามเชื่อใจในแบรนดส์ินคา้นี้  

จุดอ่อน แม้จะท ามานานแตส่ินคา้ไม่หลากหลายนกั ในส่วนของยารกัษาแผนปัจจุบนัไม่
มีการน าเขา้มา จึงท าใหเ้สียตลาดในส่วนของยารกัษา  
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2. แอลคอน 
จุดแขง็ เป็นบริษทัที่มีสินคา้หลากหลายโดยเฉพาะยารกัษาและอาหารเสริมหลายชนิด 

จึงเป็นที่สนใจของลกูคา้ อีกท ัง้ยงัมีชอ่งทางจดัจ าหน่ายที่หลากหลาย เชน่  ตวัแทนจ าหน่าย เว็ป
ไซต ์เป็นตน้ 

จุดอ่อน สินคา้มีราคาแพงเมื่อเทยีบกบัคูแ่ขง่รายอื่นๆ 
 
- คูแ่ขง่ขนัทางอ้อม  
ประกอบดว้ย ผลติภณัฑเ์สริมร่างกายจากสมุนไพรจากแบรนดอ์ื่นๆ ซึ่งมีจ าหน่ายตาม

ร้านขายอาหารสตัว์ท ัว่ไป 
จุดแขง็ มีการพฒันาสมุนไพรพืน้บา้น น ามาประยุกตน์ ามาใชเ้สริมร่างกายสตัว์ ราคาไม่

แพงอีกท ัง้ยงัไดร้บัความนิยมในลกูคา้ส่วนใหญ่ 
จุดอ่อน สินคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ในหลายๆแบรนดย์งัไม่ท าการจดทะเบยีนอาหารสตัว์

กบักรมปศสุตัว์หรือส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรดอะมิโนแบบน ้า 
ที่มา : บริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการเปรียบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 
 

การเปรียบเทียบ ซีเอม็ ฟาม่า แอลคอน 
ดา้นผลติภณัฑ ์
 (Product)      

1.กรดอะมิโนผสมน ้าดื่ม 
2.วิตามินผสมน ้าดื่ม 
3.วิตามินบแีบบฉีด 
4.วิตามินและยาปฏชิวีนะผสม
น ้าดื่มและรูปแบบผง 

1. กรดอะมิโนผสมน ้าดื่ม 
2. วิตามินบแีบบฉีด 
3. ยาปฎชิวีนะรูปแบบฉีด 
   3.1 เจนตา้มยัซิน 
   3.2 อะม็อกซีซิลนิ 
   3.3 เอ็นโรฟลอ็กซาซิน 

ดา้นราคา 
(Price) 

1.กรดอะมิโนผสมน ้าดื่ม 
ขนาด 500ml ราคา 800 บาท 
ขนาด 1,000ml ราคา 1,700
บาท 
2.วิตามินผสมน ้าดื่ม ขนาด 
500ml ราคา 500 บาท ขนาด 
1,000ml ราคา 1,500 บาท 
3.วิตามินบแีบบฉีด ขนาด
100ml ราคา 150 บาท 
4.วิตามินและยาปฏชิวีนะผสม
น ้าดื่มและรูปแบบผง ขนาด 
1,000ml ราคา 2,200 บาท 

1.กรดอะมิโนผสมน ้าดื่ม 
ขนาด 500ml ราคา 800 บาท 
ขนาด 1,000ml ราคา 1,700
บาท 
2.วิตามินบแีบบฉีด ขนาด
100ml ราคา 120 บาท 
3.ยาปฎชิวีนะรูปแบบฉีด 
3.1 เจนตา้มยัซิน ขนาด
100ml ราคา150 บาท  
3.2 อะม็อกซีซิลนิ ขนาด
100ml ราคา265 บาท 
3.3 เอ็นโรฟลอ็กซาซิน ขนาด
100ml ราคา 200 บาท 

ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) 

-ร้านจ าหน่ายอาหารและยา
ส าหรบัสตัว์ 

-ร้านจ าหน่ายอาหารและยา
ส าหรบัสตัว์ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด   
(Promotion) 

-ไดร้บัส่วนลดถ้าเป็นลกูคา้
ประจ าแลว้ซื้อจ านวนเยอะ 

-ไดร้บัส่วนลดถ้าเป็นลกูคา้
ประจ าแลว้ซื้อจ านวนเยอะ 
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การวิเคราะห ์SWOT ของบริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั 
 
จุดแขง็ (Strength) 

1. เป็นบริษทัที่มีการน าเขา้สินคา้เพื่อตอ่ยอดสินคา้ของ บริษทั เจริญเวชสมุนไพร ท าให้
มีฐานลกูคา้เดมิ 

2. สินคา้ที่จะน าเขา้มีความหลากหลาย เชน่ ยารกัษาโรค ผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร
เสริม เป็นตน้ 

3. สินคา้มีคณุภาพผ่านมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และกรม
ปศสุตัว์ 
 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ประสบการณ์ในการน าเขา้ยาและสารอาหารเสริมยงัน้อย 
2. สินคา้เป็นแบรนดใ์หม่ ลกูคา้อาจยงัไม่เชื่อมัน่ในตราสินคา้ใหม่ 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศสุตัว์มีการผลกัดนัและคุมเข้มใน
เรื่องของสินคา้ที่ต้องได้มาตรฐาน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพฒันาหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจัด
จ าหน่ายและตดัคูแ่ขง่ขนัที่ยงัมีสินคา้ที่ไม่ไดม้าตรฐาน 

2. ความนิยมของกจิกรรมการชนไก ่เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการใหใ้บอนุญาตส าหรบับอ่น
ไกช่น ที่สามารถเปิดบอ่นเลน่การพนนัชนไกห่รือกดัปลาไดเ้ฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทติย์ของทกุ
สปัดาหท์ี่ไม่ตรงกบัวนัเฉลมิพระชนมพรรษาหรือวนัส าคญัทางศาสนา ทัง้นี้จะอนุญาตให้มีการ
เลน่การพนนัชนไกห่รือกดัปลาไดไ้ม่เกนิ 2 วนัตอ่เดอืน ท าใหม้ีการเลี้ยงไก่ชนเชิงพานิชย์มาก
ขึน้ 
 
อุปสรรค (Threats) 

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานตัง้แตห่าsupplier จนถึงตดิตอ่เรื่องเอกสารกบัองคก์าร
อาหารและยาใชเ้วลานาน 
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ขอ้มูลโดยย่อเกี่ยวกบัองคก์ร บริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั จดัต ัง้ขึน้ดว้ยความตอ้งการ
ที่จะตอ่ยอดสินคา้เพื่อเพิม่ความหลากหลายของไลน์สินคา้ใหม่ๆ จากบริษทั เจริญเวชสมุนไพร 
ที่ผลติสมุนไพรแปรรูปเพื่อเป็นอาหารเสรมิส าหรบัสตัว์ปีก โดยบริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั เริ่ม
กอ่ต ัง้เมื่อ 28 เมษายน 2558 เป็นบริษทัน าเขา้ และจดัจ าหน่ายยา และสารอาหารเสริมส าหรับ
สตัว์ปีกสวยงาม เริ่มด าเนินการโดยผู้กอ่ต ัง้ จ านวน 4 คน ถือหุน้คนละ 250,000บาท โดยที่ต ัง้
ส านกังานอยู่ที่ 21/113 หมู่บา้นพฤษา 21 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โดยพนัธกจิคอื มุ่งม ัน่ที่จะส่งมอบเวชภณัฑท์ี่มีคณุภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้ พร้อมพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัท 
ใหม้ีความแขง็แกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในกลุม่ธุรกจิยาและสารอาหารเสริมสัตว์ และ
รกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัคูค่า้ของบริษทั 

 
ตารางที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ของบริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั 
 
ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)      1.ขมิ้นชนับดผง 

2.สมุนไพรถ่ายพยาธิ 
3.สมุนไพรผสมอาหาร 
4.สมุนไพรอาบน ้าไกช่น 

ดา้นราคา ( Price ) 1.ขมิ้นชนับดผง ราคา 50 บาท 
2.สมุนไพรถ่ายพยาธิ ราคา 30 บาท 
3.สมุนไพรผสมอาหาร ขนาด 5kgs ราคา 
600บาท 10kgs ราคา 1,000 บาท 
4.สมุนไพรอาบน ้าไกช่น ราคา 70 บาท 

ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย(Place) -ร้านจ าหน่ายอาหารและยาส าหรบัสตัว์ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) ไม่มี 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัองค์กรและความส าคญัของปัญหา  เนื่ องจากบริษัท เจริญเวช
สมุนไพร ที่ผลติสมุนไพรแปรรูปเพื่อเป็นอาหารเสริมส าหรบัสตัว์ปีก ไดม้ีการด าเนินกจิการเป็น
เวลาหลายสิบปีแตย่งัคงผลติสินคา้เดมิๆ ที่ยงัไม่มีสินคา้ที่หลากหลายซึ่ งถือว่ามีความเสี่ยงใน
การท าธุรกิจ จึงต้องมีการแตกไลน์สินค้าใหม่ๆ  ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดใหม่ๆ จึงเลง็เหน็ว่าบริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั ควรจะมีการน าเข้าสินค้าใหม่ๆให้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้และสินคา้ตวัแรกที่บริษทัใหค้วามสนใจกค็อืกรดอะมโินส าหรบัไก่
ชน เน่ืองจากก าลงัไดร้บัความนิยมอยู่ในขณะนี้ และเมื่อไดส้อบถามกบัลูกค้าประจ าพบว่า  ใน
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จงัหวดัสุพรรณบรุีมีความเหมาะสมที่จะเป็นจงัหวดัแรกในการขยายตลาดในสินค้าใหม่เพราะ 
จงัหวดัสุพรรณบรุีมีประชากรทัง้สิ้น 842,582 คน มีจ านวน 245,804 หลงัคาเรือน ซึ่งเป็นชมุชน
เกษตรกรรมที่เลีย้งไกพ่ืน้บา้นประมาณร้อยละ 60 ของจ านวนครอบครวัท ัง้หมด หรือประมาณ 
147,482 หลงัคาเรือน มีบอ่นป่าเกอืบทกุต าบลคอื อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพืน้ที่ต าบลทัง้หมด 
และบอ่นพนนัชนไกแ่บบธุรกจิถูกกฎหมายอีก 7 แหง่ในจงัหวดั ซึ่งเงินหมุนเวียนเกี่ยวกบัธุรกิจ
บอ่นพนนัชนไกใ่นพืน้ที่จงัหวดัสุพรรณบรุี ท ัง้ที่เป็นบอ่นป่าและบอ่นพนันชนไก่แบบธุรกิจปีละ
ประมาณ 27,172,040 บาท (วิถีชวีิตไกช่นสู่การพนนัไกช่น, 2555) อีกท ัง้จากขอ้มูลในตาราง 3 
แสดงยอดขายของบริษทั เจริญวชสมุนไพร ในแต่ละจังหวัด พบว่า ในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ยอดขายเป็นอนัดบัสองของยอดขายทัง้หมด ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตลาดธุรกิจยา
และอาหารเสริมส าหรบัไกช่น แตอ่ย่างไรกต็าม การที่เป็นบริษทัขนาดเลก็ที่กอ่ต ัง้ขึ้นได้ไม่นาน 
ซึ่งตลาดธุรกจิยาและอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ส่วนใหญ่ยังเป็นของยี่ห้อที่
เคยท ามากอ่นคอื ซีเอ็ม ฟาม่า และแอลคอน ที่ถือว่าเป็นรายแรกๆ ที่ท าธุรกจิน้ี  
 
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นตย์อดขายของบริษทั เจริญเวชสมุนไพร จ ากดั ปี 2558 
 

จงัหวดั เปอรเ์ซ็นต์ยอดขาย 
ขอนแกน่ 20% 
สุพรรณบรุี 15% 
หนองคาย 15% 
พษิณุโลก 12% 
ล าปาง 10.7% 
พจิิตร 7% 
นครปฐม 4% 
สมุทรปราการ 3.8% 
น่าน 2.5% 
อื่นๆ 10% 
ที่มา: บริษทั เจริญเวชสมุนไพร จ ากดั 
 

ความส าคญัของงานวิจยั  เน่ืองจากบริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั เป็นธุรกจิใหม่ส าหรับ
ตลาดธุรกจิยาและอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน ดงันัน้ การศึกษาถึงความ
เป็นไปไดข้องธุรกจิเพื่อศกึษาถึงความตอ้งการตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคจึงเป็นสิ่งส าคญั 
ผู้วิจยัจึงไดศ้กึษาพฤตกิรรมการเลอืกซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนของผู้เลี้ยงไก่ชนในจังหวัด
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สุพรรณบรุีว่ามีพฤตกิรรมความตอ้งการซื้อกรดอะมิโนอย่างไร โดยน าผลที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแตล่ะส่วนตลาดที่แบง่กลุม่ได ้เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และส่งมอบคณุคา่ของสินคา้ใหแ้กผู่้เลีย้งไกช่นซ่ึงสามารถน ารายงานน้ีไปใชใ้นการวางแผนการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงไก่ชนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไดเ้กดิโอกาสในการเพิม่ยอดขาย 
 
วตัถปุระสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผู้เลี้ยงไก่ชนใน
จงัหวดัสุพรรณบรุี 

2. เพื่อศกึษาการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

ประชากรที่จะศกึษา  ผู้ที่เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี 
 

ตวัแปรที่จะศกึษา คอื  ลกัษณะพฤตกิรรมผู้บริโภค (6Ws1H) (ศริิวรรณ เสรีร ัตน์ และ
คณะ ,2546: 193) 
W1 = ใครอยู่ในตลาดธุรกจิ 

- ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย(ขอ้มูลเชงิพรรณนาทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม) 
W2 = ผู้เลีย้งไกช่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นโดยมีการตดัสินใจอะไรบา้ง  

- คณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบของของผู้เลีย้งไกช่นในการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
W3 = ท าไมผู้เลีย้งไกช่นจึงซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น  

- วตัถุประสงคข์องผูเ้ลีย้งไกช่นกบัความตอ้งการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
W4 = ผู้เลีย้งไกช่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อไร 

- ชว่งโอกาสที่ผู้เลีย้งไกช่นตอ้งการซื้อกรดอะมโินส าหรบัไกช่น 
W5 = ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือกรดอะมโินส าหรบัไกช่น  

- บทบาทของบคุคลกลุม่ตา่งๆที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
W6 = ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่ผู้เลีย้งไกช่นคอือะไร 

- ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของชาวนา 
1H = ผู้เลีย้งไกช่นซ้ืออย่างไร 

- กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผูเ้ลีย้งไกช่น  
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยันี้ มีดงันี้ 
ไกช่น หมายถึง ไกอู่พนัธ์ุพืน้เมืองที่ไดพ้ฒันาเพื่อใชใ้นการตกีนั หรือตอ่สู้กนั 
ชนไก ่หมายถึงการเอาไกม่าตหีรือตอ่สู้กนัเป็นการละเลน่ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

ตามประเพณีหรือนกัขตัฤกษ์ของไทยแตโ่บราณ 
บอ่นบา้นหรือบอ่นป่า หมายถึง บอ่นไกท่ี่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
บอ่นไกแ่บบธุรกจิ หมายถึง บอ่นไกท่ี่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
กรดอะมิโน หมายถึง หน่วยย่อยของโปรตนีซ่ึงแบง่เป็นกรดอะมิโนจ าเป็นและไม่จ าเป็น 
ยา หมายถึง วตัถุที่มุ่งหมายส าหรบัใชใ้นการวินิจฉัย บ าบดั บรรเทา รกัษา หรือป้องกนั

โรค หรือความเจ็บป่วย 
ยาเม็ด หมายถึง รูปแบบของยาที่เตรียมเป็นเม็ดแขง็ มีรูปร่างและขนาดแตกตา่งกนั 
ยาน ้า หมายถึง ยาที่เป็นของเหลวเป็นยาเตรียมรูปแบบของเหลว มีตวัยาหนึ่ งหรือ

มากกว่าหนึ่งชนิดละลายอยู่ในตวัยาที่เป็นของเหลว 
ยาฉีด หมายถึง ยาที่ฉีดเขา้หลอดเลอืด หรือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  

ขอ้ดขีองวิธีน้ีคอืยาจะเขา้สู่กระแสเลอืดกระจายไปยงับริเวณที่เกดิโรคและเห็นผลยาได้เร็ว วิธี
เหลา่นี้จึงเหมาะส าหรบัใชเ้พื่อการรกัษาที่ตอ้งการเหน็ผลอย่างฉับพลนั 

สารอาหารเสริม หมายถึง สารอาหารหรือสารอื่นเป็นองคป์ระกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด 
แคปซูลผง เกล็ด ของเหลวหรือล ักษณะอื่น ซึ่ งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ เพื่อคาดหวัง
ประโยชน์ทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ 
 
นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ 
 

นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิารที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยันี้ มีดงันี้ 
พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น หมายถึง ผู้เลี้ยงไก่ชนที่เป็นผู้ซื้อ ต้องท า

หน้าที่เกี่ยวขอ้งกจิกรรมตา่งๆ ในการซื้อ ไดแ้กก่ารแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกบัผู้ขายในการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น เป็นการซื้อเพื่อใชใ้นการบ ารุงร่างกายของไกช่น ซึ่งเป็นสารอาหารที่มี
ความจ าเป็นส าหรบัไกช่น ประกอบดว้ย 

ใครอยู่ในตลาดธุรกจิ หมายถึง ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย เชน่ เพศ อายุ รายได ้เป็นตน้ 
ผู้เลี้ยงไก่ชนซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนโดยมีการตดัสินใจอะไรบ้าง   หมายถึง

คณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบของของผู้เลีย้งไกช่นในการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
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ท าไมผู้เลีย้งไกช่นจึงซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น หมายถึง วตัถุประสงค์ของผู้เลี้ยงไก่
ชนกบัความตอ้งการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

ผู้เลีย้งไกช่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเมื่ อไร  หมายถึง ช่วงโอกาสที่ผู้เลี้ยงไก่ชน
ตอ้งการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น หมายถึง บทบาทของบุคคล
กลุม่ตา่งๆ ที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่ผู้เลีย้งไกช่นคอือะไร หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของชาวนา 

ผู้เลีย้งไกช่นซ้ืออย่างไร หมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชนของผู้เลีย้งไกช่น 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. น าผลการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผูเ้ลีย้งไกช่นที่
ได ้มาใชป้ระกอบในการรบัรู้ถึงปัญหาดา้นความตอ้งการของผู้เลีย้งไกช่น วิเคราะหส์ถานการณ์
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูเ้ลีย้งไกช่นอย่างเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะน ามาสู่การเพิม่ขึน้ของยอดขายสารอาหารเสริมส าหรบัไกช่นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้  

2. น าผลการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่ได ้น าไปใชป้ระโยชน์
ในการก าหนดประเดน็ในการตดัสินใจ ก าหนดทางเลือก ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
ต าแหน่งทางการตลาด เพื่อการประเมินทางทางเลอืกและวางแผนในการด าเนินการจัดการให้
ตรงตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย  
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ตารางที่ 4 สรุปประโยชน์ที่จะไดร้บัจากการวิจยั 
 
 การน าผลวิจยัไปใชใ้นข ัน้ตอนการตดัสินใจ 

วตัถุประสงค์
ของการศกึษา 1. 
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ผน
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าร
 

1. เพื่อศกึษา
ปัจจยัดา้น
พฤตกิรรมการ
ซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
ของผู้เลีย้งไก่
ชนในจงัหวดั
สุพรรณบรุี 

          

2. เพื่อศกึษา
การแบง่กลุม่ผู้
เลีย้งไกช่นที่
ซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น 
โดยใชปั้จจยั
ดา้นพฤตกิรรม
การซื้อใน
จงัหวดั
สุพรรณบรุี 

          

 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่ใชใ้นการศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโน

ส าหรบัไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อในจังหวัดสุพรรณบุรี ” ในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัดงันี้  

2.1 ทฤษฎพีฤตกิรรมการซื้อของผู้บริโภค 
2.2 ทฤษฎกีารแบง่ส่วนตลาด 
2.3 แนวคดิเกี่ยวกบัไกช่นและธุรกจิบอ่นไกช่น 
2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
2.5 กรอบแนวความคดิ 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผ ู้บริโภค 

พฤตกิรรมการซื้อของผู้บริโภค (Consumer buyer behavior) หมายถึง พฤตกิรรมการ
ซื้อของผู้บริโภคข ัน้สุดทา้ย ซึ่งกค็อืบคุคลและครัวเรือนต่างๆที่ซื้อสินค้าและบริการเพื่อการ
บริโภคส่วนตวั (Armstrong และคณะ, 2558) 

ทฤษฎทีี่ชว่ยในการหาค าตอบของความพงึพอใจของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้
ตรงกบัความตอ้งการของผู้บริโภคคอื 6Ws และ1H ซึ่ งประกอบด้วย Who Participate What 
Why Who When Where และ How (ศริิวรรณ เสรีรตัน์, 2538) 

1. ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ใครเป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
2. ผู้บริโภคตอ้งการซื้ออะไร (What does the customer buy?) อะไรเป็นสิ่งที่ลูกค้า

ตอ้งการ 
3. ท าไมผู้บริโภคจึงได้ตดัสินใจซื้อ (Why does the customer buy?) เพื่อทราบ

วตัถุประสงคข์องผู้บริโภคส าหรบัการตดัสินใจเลอืกซื้อสินคา้ 
4. ใครบา้งที่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?) ใครเป็นผู้

มีอิทธิพลในการตดัสินใจของผู้บริโภค 
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?) ชว่งเวลาใดและความถี่แค่

ไหนที่ผู้บริโภคตอ้งการซื้อ 
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?) แหลง่ขายที่ผู้บริโภคตอ้งการ
ซื้อ 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the customer buy?) อะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
ตดัสินใจในการซื้อ การรับรู้ปัญหาและเหตุผล การค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค การประเมิน
ทางเลอืก การตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้        
 

ลกัษณะเฉพาะตา่งๆ ที่ส่งผลกระทบตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภค  
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมย่อย 

(Subculture) และชนช ัน้ทางสงัคม (Social class) ของผู้ซื้อ 
วฒันธรรม  (Culture) คอื คา่นิยมพืน้ฐาน สิ่งที่ร ับรู้ สิ่งที่ต้องการ และพฤติกรรม ที่

สมาชกิของสงัคมเรียนรู้ไดจ้ากครอบครวัและสถาบนัที่ส าคญัอื่นๆ วัฒนธรรมเป็นพื้นฐ านที่
ส าคญั เพราะเป็นสิ่งที่บง่บอกถึงความตอ้งการและพฤตกิรรมของคน 

วฒันธรรมย่อย (Subculture) วฒันธรรมแตล่ะวฒันธรรมจะประกอบไปดว้ย วฒันธรรม
ย่อยที่เลก็ลงไปอีก กลา่วคอื เป็นกลุม่คนที่มีคา่นิยมร่วมกนั บนพื้นฐานของสถานการณ์และ
ประสบการณ์ชีวิตแบบเดียวกนั วัฒนธรรมย่อยนัน้ ได้แก่ ส ัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติ และ
ภูมิศาสตร์ 

ชนช ัน้ทางสงัคม (Social class) คอ่นขา้งมีความถาวรและแบง่กลุม่สงัคมเป็นล าดบัช ัน้ 
ซึ่งสมาชกิในกลุม่จะมีคา่นิยม ความสนใจ และพฤติกรรมคล้ายคลึงกนั เกือบทุกสังคมจะมี
รูปแบบของโครงสร้างการแบง่ช ัน้ทางสงัคม 

2. ปัจจยัทางสงัคม (Social factors) พฤตกิรรมของผู้บริโภคยงัไดร้บัอิทธิพลจากปัจจยั
ทางสงัคมอย่าง กลุม่ย่อย ครอบครวั รวมถึงบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของผู้บริโภค 

เครือขา่ยทางสงัคม (Group and social networks) กลุ่มเล็กหลายกลุ่มมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล กลุม่ตา่งๆ ที่มีอิทธิพลโดยตรงและบุคคลเป็นสมาชิกในกลุ่ม จะ
เรียกว่า กลุม่สมาชกิ ในทางตรงกนัขา้ม กลุม่อ้างอิง (Reference groups) นัน้ จะใชเ้ปรียบเทยีบ
หรืออ้างอิง ท ัง้ทางตรงและทางอ้อมในการสร้างทศันคตหิรือพฤตกิรรมของบุคคลต่างๆ หลาย
คนมกัจะไดร้บัอิทธิพลจากลุม่อ้างอิงที่ตนไม่ใชส่มาชกิลุม่ 

ครอบครวั (Family) สมาชกิครอบครวันัน้ สามารถมีอิทธิพลอย่างสูงตอ่พฤตกิรรมของผู้
ซื้อ ครอบครวัจึงเป็นกลุม่สงัคมที่มีความส าคญัมากที่สุดในการซื้อของผู้บริโภค นกัการตลาดให้
ความสนใจในบทบาทและอิทธิพลของ สามี ภรรยา และลกูๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
ตา่งๆ 

บทบาทและสถานภาพ (Roles and status) บคุคลเป็นส่วนหนึ่งของกลุม่หลายกลุม่ อนั
ได้แก่ ครอบครัว สมาคม องค์กร ฐานะของบุคคลในแต่ละกลุ่มนัน้ เรียกว่าบทบาทและ
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สถานภาพ โดยบทบาทจะขึน้อยู่กบั กิจกรรมของ  แต่ละคนที่บุคคลรอบข้างคาดหวังจะให้
กระท า และในแตล่ะบทบาท จะมีสถานภาพอยู่ ซึ่งสะทอ้นถึงการยอมรบันบัถือจากสงัคม 

3. ปัจจยัส่วนบคุคล (Personal factors) การตดัสินใจซ้ือของผู้ซื้อ ก็ได้ร ับอิทธิพลจาก
ลกัษณะเฉพาะส่วนบคุคลเชน่กนั ตวัอย่างเช่น อายุ ข ัน้ของวัฏจักรชีวิต อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกจิ รูปแบบการด าเนินชวีิต รวมถึงบคุลกิภาพและแนวความคดิเกี่ยวกบัตนเองของผู้ซื้อ 
อายุและวฏัจกัรชวีิต (Age and life-cycle stage) บคุคลจะมีการเปลี่ยนแปลงสินคา้และบริการที่
พวกเขาซ้ือ ตามชว่งเวลาตา่งๆ ของชวีิต อายุมกัจะมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัรสนิยม ท ัง้ในเรื่องอาหาร 
เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และการพกัผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้แล้ว การซื้อยังแตกต่างกนัไปตาม
ข ัน้ตอนในวงจรชวีิตครอบครวั 

อาชพี (Occupation) อาชพีของบคุคลนัน่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าและบริการ นักการ
ตลาดจึงพยายามจ าแนกกลุม่อาชพีออกมาเพื่อศกึษาถึงสินคา้และบริการที่พวกเขาสนใจ 

สถานะทางเศรษฐกจิ (Economic situation) สถานะทางเศรษฐกจิของบคุคล ส่งผลต่อ
การเลอืกผลติภณัฑ ์

รูปแบบการด าเนินชวีิต (Lifestyle) คนที่มาจากลุม่วฒันธรรมย่อยเหมือนกนั ชนช ัน้ทาง
สงัคมเหมือนกนั อาชพีเดยีวกนั อาจมีรูปแบบการด าเนินชวีิตที่แตกตา่งกนัได้ 

บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวก ับตนเอง (Personality and self-concept) 
บคุลกิภาพที่แตกตา่งกนัออกไปของแตล่ะบคุคลนัน้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของบุคคล 
บคุลกิภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาที่แตกตา่งกนัของบคุคล ซึ่งน าไปสู่การ
ตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้ม ที่มีแนวโน้มคงที่และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4. ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological factors) ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อของ
บคุคล มี 4 ประการ ไดแ้ก ่1) แรงจูงใจ 2) การรบัรู้ 3) การเรียนรู้ และ 4) ความเชื่อกบัทศันคต ิ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้ซื้อ 
 ประกอบไปดว้ย 5 ข ัน้ตอน อนัไดแ้ก ่การรบัรู้ถึงความตอ้งการ การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลอืก การตดิสินใจซ้ือ และพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ ผู้บริโภคได้ผ่านข ัน้ตอน
ตา่งๆ 5 ข ัน้ตอนในการซื้อทกุครัง้ แตใ่นการซื้อที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน ผู้บริโภคอาจจะข้าม
ข ัน้ตอนบางข ัน้ได ้

1. การรบัรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) กระบวนการซื้อนัน้เริ่มต ัง้แตก่ารรบัรู้
ถึงความตอ้งการ โดยผู้ซื้อ นัน้จะเริ่มตระหนกัถึงปัญหาหรือความจ าเป็น 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ผู้บริโภคที่สนใจในสินคา้อาจจะคน้หาหรือไม่
คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิ หากแรงกระตุน้ของผู้บริโภคนัน้มอีิทธิพลสูง และมีผลติภณัฑท์ี่พงึพอใจอยู่
ใกล ้กม็ีความเป็นไปไดว้่าผู้บริโภคจะซื้อทนัท ีแตห่ากไม่แลว้ผู้บริโภคก็อาจจะเก็บไว้ในความ
ทรงจ า หรือด าเนินการคน้หาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการนัน้ 
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3. การประเมินผลทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เราไดเ้หน็แลว้ว่า ผู้บริโภคใช้
ขอ้มูลในการไดม้าซึ่ง กลุม่ทางเลอืกของตราสินคา้สุดทา้ยอย่างไร นกัการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึง
การประเมินผลทางเลอืก หรือ วิธีการที่ผู้บริโภคประมวลผลขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งตวัเลือกยี่ห้อ
ตา่งๆ โชคร้ายที่กระบวนการประเมินผลทางเลือกของผู้บริโภค ไม่ใช่เรื่ องง่าย และมีเพียง
ข ัน้ตอนเดยีว แตม่ีหลายข ัน้ตอนในกระบวนการประเมินผล 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในข ัน้ของการประเมินผลนัน้ ผู้บริโภคจะ
ล าดบัยี่หอ้และก าหนดความตัง้ใจที่จะซื้อ โดยทัว่ไปแลว้การตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภคจะซื้อตรา
สินคา้ที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุด แตก่อ็าจเกดิปัจจยัสองปัจจยัเขา้มาแทรกระหว่าง ความตัง้ใจที่
จะซื้อกบัการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัแรกกค็อืทศันคตจิากคนอื่นๆ หากคนที่มีความส าคญัต่อคุณคิด
ว่า คณุควรซื้อรถยนตท์ี่มีราคาต ่าที่สุด 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ (Postpurchase behavior) งานของนักการตลาดนัน้ 
ไม่ไดส้ิ้นสุดลงเมื่อผลติภณัฑ ์ถูกซื้อไปแลว้ หลงัจากซื้อผลติภณัฑไ์ปแลว้ผู้บริโภคอาจจะพอใจ
หรือไม่พอใจกไ็ด ้และมีส่วนท าใหพ้ฤตกิรรมภายหลงัการซื้อเป็นที่น่าสนใจตอ่นกัการตลาด สิ่งที่
เป็นตวัก าหนดว่าผู้ซื้อจะพอใจหรือไม่พงึพอใจกบัการซื้อนัน้คอือะไร ค าตอบอยู่ที่ความสัมพนัธ์
ระหว่าง ความคาดหวงัของผู้บริโภคและการรบัรู้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Armstrong 
และคณะ, 2558) 
 
2.2 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด 
 

ก าพล สุทธิพเิชษฐ์ (2552) ไดก้ลา่วไว้ว่า การวิเคราะหต์ลาดและคน้หาโอกาสทางการ
ตลาดตามแนวคดิ STP Marketing จะแบง่ส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Segmentation) 
จากนัน้กก็ าหนดตลาดเป้าหมายที่ตอ้งการเลอืก(Target Market) เมื่ อเลือกตลาดที่ต้องการได้
แลว้ ตอ่ไปกเ็ป็นการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
คน้หาลกูคา้ที่แทจ้ริง Real Prospects) เพื่อผลกัดนัไปสู่การซื้อ และได้ร ับประสบการณ์ที่ด ี
ตลอดจนกลายเป็นลกูคา้ที่มีความสมัพนัธ์ในระดบัที่สูงขึน้ไป โดยแตล่ะส่วนย่อยมีรายละเอียด 

 
ข ัน้ตอนของการใชเ้ครื่องมือ STP จะมีอยู่ 3 ส่วน คอื 
Segmentation หมายถึง การแบง่ส่วนตลาด โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารแบง่เพื่อใหเ้หน็ตลาด

ที่ชดัเจนกอ่นที่จะก าหนดกลุม่เป้าหมาย ซึ่งสามารถใชปั้จจยัในการแบง่ส่วนตลาดดงันี้ 
- แบง่ตามหลกัประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ซึ่ งมีตวัแปรในการ

ก าหนดส่วนตลาด คอื เพศ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา ขนาดของครอบครวั 
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- แบง่ตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เป็นการวิเคราะห์พื้นที่ของ
กลุม่เป้าหมายว่าพืน้ที่ในการท าการตลาดหรือขายผลติภณัฑค์วรเป็นที่ใด โดยมีตวัแปรในการ
แบง่คอื ประเทศ ภูมิภาค จงัหวดั พืน้ที่ในจงัหวดั เชน่ ใจกลางเมือง หมู่บา้น ชนบท 
       - ประชากรโดยใชห้ลกัจิตวิทยา มีตวัแปรที่ใชใ้นการแบ่ง คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
คา่นิยม บคุลกิของผู้ใช ้ชนช ัน้ทางสงัคม 

- แบง่ตามหลกัพฤตกิรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) ศกึษาถึงพฤตกิรรมการใช้
ของตลาดเป้าหมาย โดยมีตวัแปรที่ใชใ้นการวดัผล คอื โอกาสของการใช ้ความถี่ในการใช ้อตัรา
การใช ้ประโยชน์ที่ไดร้บัจากสินคา้ ความภกัดตีอ่สินคา้ 

 
Targeting หมายถึง การก าหนดตลาดเป้าหมายโดยพจิารณาว่าตลาดเป้าหมายโดยมี

ข ัน้ตอนในการเลอืกตลาดเป้าหมายดงันี้ 
1. ประเมินสถานการณ์ตลาด โดยพจิาณาถึงขนาดของตลาด ความยากง่ายในการเข้า

ตลาด จ านวนคูแ่ขง่ในตลาด ความรุนแรงทางการแขง่ขนัในตลาด ผู้น าตลาดคอืใคร 
2. เลอืกตลาดเป้าหมาย โดยการเลอืกตลาดจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัผลติภณัฑ ์โดยวิธี

เลอืกตลาดจะมีดงันี้ 
       2.1 มุ่งตลาดเฉพาะส่วนโดยใชผ้ลติภณัฑเ์ดยีว โดยมีสินค้าหรือบริการเพียง
อย่างเดยีวเพื่อตอบสนองตอ่กลุม่เป้าหมายเดยีวเทา่นัน้ การด าเนินธุรกจิในตลาดเฉพาะส่วนจะ
ใชต้น้ทนุต ่าแตม่ีความเสี่ยงสูงดว้ยเชน่กนั 
       2.2 มุ่งตลาดหลายส่วนโดยใช้หลายผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจะมีสินค้าหรือบริการ
หลายอย่างที่สามารถตอบสนองใหก้ลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ โดยแตล่ะตลาดจะมีความตอ้งการที่
ตา่งกนั ดงันัน้กลยุทธ์ที่ใชจ้ะตอ้งมีหลายกลยุทธ์เพื่อความสอดคลอ้งกบัแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 
       2.3 มุ่งตลาดหลายส่วนโดยใชผ้ลติภณัฑเ์ดยีว อาศยัจุดเดน่หรือความเชี่ยวชาญ
ในผลติภณัฑช์นิดเดยีวแตก่ระจายผลติภณัฑไ์ปยงัหลายๆตลาด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการกย็่อมเปลี่ยนไปตามกลุม่ลกูคา้ดว้ย 
       2.4 มุ่งตลาดส่วนเดยีวโดยใชผ้ลติภณัฑห์ลายชนิด เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย
เพยีงตลาดเดยีวโดยศกึษาความตอ้งการของตลาดนัน้และน าสินคา้หรือบริการตอบสนองความ
ตอ่ความตอ้งการในนัน้ 
      2.5 มุ่ งตลาดรวม เป็นการขายสินค้าหรือบริการหลายประเภทให้ก ับ
กลุม่เป้าหมายทุกกลุ่ม ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ใน
ชวีิตประจ าวนัที่ไม่เฉพาะเจาะจงกบัคนกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ตอ้งใชเ้งินทนุจ านวนมากในการจดัการ
และท าการตลาด 
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Positioning หมายถึง การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์โดยจะตอ้งมีการพจิารณาเรื่องจุดเดน่
ของผลติภณัฑ ์คณุภาพ ความทนทาน รูปลกัษณ์ รูปแบบ ราคาของผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้
ตามวตัถุประสงค ์การซ่อมแซมสามารถท าไดง้่าย ซึ่งปัจจยัเหลา่นี้จะตอ้งเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง
ขนัในตลาดว่าเรามีอะไรที่ดกีว่าหรือดอ้ยกว่า เมื่อวิเคราะหเ์สร็จสิ้นเราจะสามารถทราบได้ว่า
ผลติภณัฑข์องเราอยู่ในต าแหน่งใดในตลาด หรืออาจสร้างแผนภาพเพื่อให้เห็นต าแหน่งของ
ผลติภณัฑไ์ดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่ า  STP Marketing ช่วยให้ธุรกิจทราบถึงรายละเอียดของ
กลุม่เป้าหมาย ซึ่งรายละเอียดเหลา่นี้เป็นข้อมูลส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เมื่ อ
ทราบถึงกลุม่เป้าหมายที่ชดัเจนจะชว่ยประหยดังบประมาณในดา้นการตลาด ช่วยให้ยอดขาย
สูงขึน้เพราะทราบถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงจากตลาดเป้าหมาย ทราบถึงทศิทางในการวางแผน
จดัการดา้นตา่งๆ ซึ่งประโยชน์ขา้งตน้ส่งผลใหผู้้ประกอบการประหยดัเวลาในการด าเนินงานและ
สามารถบรรลเุป้าหมายที่ต ัง้ไว้ไดง้่ายขึน้ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัไก่ชนและธุรกิจบ่อนไก่ชน 
 ไกช่น เป็นสายพนัธ์ุหนึ่งของ ไกพ่ืน้เมืองหรือไกบ่า้น (domestic fowl) มีตน้ก าเนิดอยู่ใน
ทวีปเอเชยี มวีิวฒันาการมาจากไก่ป่า (red jungle fowl) พบอยู่ท ัว่ไปในเขตร้อนแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีนตอนใต ้

ในยุคกอ่นประวตัศิาสตร์ มนุษย์ส ังเกตเห็นพฤติกรรมของไก่ป่าตวัผู้ที่ต่อสู้กนัด้วย
สญัชาตญิาณในการปกป้องอาณาเขตของตนเองและเพื่อแย่งชงิตวัเมีย จึงเริ่มน าไกป่่ามาเลี้ยง
เป็นไกบ่า้น เพื่อเป็นอาหารประจ าบา้น ในยามว่างงานก็น าไก่มาชนกนัเป็นเกมกีฬาเพื่อหา
ความบนัเทงิ 

การชนไกแ่ละการพนนัชนไกใ่นภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ ัง้ ในประเทศไทย ลาว 
พม่า อินโดนีเซียเวียดนาม กมัพชูาและฟิลปิปินส์ นบัเป็นกจิกรรมที่มีประวตัศิาสตร์ยาวนานและ
เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเชน่กนั โดยมีหลกัฐานเกี่ยวกบัการชนไก่ที่ปรากฏเช่นภาพสลกัรูป
ชาวบา้นก าลงัเลน่ชนไกบ่นปราสาททราย สมยัพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 ในกมัพชูา ในสมยัสุโขทยัมี
ไกช่นประดูห่างด า พนัธ์ุแสมด า ชื่อว่า “ไกพ่อ่ขนุ” เน่ืองจากเป็นไกท่ี่พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช
ทรงโปรด 

การชนไกท่ี่ถูกกลา่วขานกนัมากที่สุดส าหรบัประเทศไทย คอื พระราชพงศาวดารสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่กลา่วถึงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงทา้พนนัชนไกช่นะพระมหาอุปราช เมื่ อ
ครัง้เป็นเชลยอยู่ในกรุงหงสาวดใีนขณะที่การตไีก ่(การชนไก)่ ในตอนนัน้ ไดร้บัความนิยมอย่าง
กว้างขวางในพม่า โดยมีหลกัฐานภาพเขียนรูปพระนเรศวรชนไก่กบัพระมหาอุปราชาที่ว ัด
สุวรรณดาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีบนัทกึใตภ้าพว่าปี พ.ศ. 2121 และที่วดัท่ามะปราง 
จงัหวดัพษิณุโลกไดข้ดุพบพระรูปพระนเรศวรอุ้มดนิเผารูปไกช่นขนาดหน้าตกั 7 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 
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บริเวณฐานเจดยี์ทรงลพบรุี ซึ่งกรมศลิปกรไดส้นันิษฐานว่าอายุอยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย หรือประมาณ 200 ปี ซึ่งเป็นการยืนยนัประวตักิารชนไกข่องพระนเรศวรมหาราช ส่วนไก่
ชนพนัธ์ุเหลอืงหางขาว ยงัมีชื่อเสียงและถกูกลา่วขานมาถึงปัจจุบนัว่า “ไกเ่หลอืงหางขาว ไกเ่จ้า
เลีย้ง” 

มีการกลา่วว่า ความนิยมไกช่นและการชนไกม่ิไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะแตใ่นบรรดาชาวบ้าน
ในชนบททัว่ไปเท่านัน้ หากแต่เป็นที่แพร่หลายในคนทุกระดบัช ัน้ จนเรียกได้ว่ า “เป็นที่
แพร่หลายทัง้ในรัว้ในวัง ในท้องไร่ปลายนาเสมอกนั ” จากค ากล่าวในข้างต้นได้แสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัไกช่น หรือไกบ่า้นมาเป็นเวลาชา้นาน วิถีชวีิตของคนไทยในอดตี
ส่วนใหญ่ท าการเกษตร และมกัเลีย้งสตัว์ไว้เป็นอาหารในบริเวณบา้น ดว้ยคณุสมบตัขิองไกบ่า้น 
ที่เลีย้งง่าย หากนิเองได ้โตไว แพร่พนัธุ์เร็ว ไก่บ้านจึงเป็นสัตว์ เลี้ยงยอดนิยมมาโดยตลอด 
ชวีิตประจ าวนัที่คุน้เคยใกลช้ดิกบัไกท่ าใหไ้กแ่ละพฤตกิรรมต่างๆ ของไกม่ีอิทธิพลอย่างมากใน
สงัคมไทยดว้ย 

การเลีย้งไก่ชน 
ในอดตีไกช่นกค็อืไกพ่ืน้เมืองไทยที่มีเลีย้งกนัโดยทัว่ไปในหมู่บา้นชนบททัว่ทกุภาคของ

ประเทศ ดว้ยคณุสมบตัขิองไก่พื้นเมืองที่มีสายพนัธุ์ดี แข็งแรงอดทนมีภูมิต้านทานต่อโรค 
สามารถฟักไขเ่องเลีย้งลกูไดเ้องหาอาหารเลีย้งตวัเองได้เก่ง คนไทยจึงนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเป็น
อาหารในครวัเรือนบางตวัมีรูปร่างสีขนสวยงามกเ็ลีย้งไว้ดเูลน่เพื่อความเพลดิเพลนิหรือเลี้ยงไว้
ขาย ซึ่งจะไดร้าคาดกีว่าไกก่นิเนื้อ หากตวัไหนมีลกัษณะเชงิชนเกง่ กจ็ะเลีย้งไว้เพื่อน าไปชนใน
บอ่นพนนัชนไก ่

ปัจจุบนัการเลีย้งไกช่นยงัคงมีจุดประสงคเ์หมือนในอดีต เพียงแต่รูปแบบการเลี้ยงมี
ความแตกตา่งกนัอย่างมาก เน่ืองจากการเลีย้งไกช่นมีจุดประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการที่
มีลกัษณะจ าเพาะและกว้างขวางขึน้ อย่างไรกต็าม วิธีการในการเลีย้งไกช่นหนึ่ งตวัเพื่อใหเ้ป็นไก่
ชนเกง่ตอ้งใชภู้มิปัญญาและข ัน้ตอนที่มีความละเอียดอ่อนยิ่ง เริ่มต ัง้แตก่ารคดัเลือกไก่พื้นบ้าน
เพศผู้ที่จะน ามาเลีย้งเป็นไก่ชน ซึ่ งนอกจากจะต้องเป็นไก่ที่มีลกัษณะดี มีความ สมส่วนทัง้
น ้าหนกั ส่วนสูง สีสนัสุขภาพแขง็แรง คนที่จะเลีย้งไก่ชนจะต้องเป็นคนรักไก่ มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัไก ่ช านาญในการดแูลไก ่เอาใจใส่ทกุข ัน้ตอน รู้และเขา้ใจเรื่องสายพนัธ์ุไก ่รู้เรื่ อง
ช ัน้เชงิการชนของไก ่รู้จุดเดน่ จุดดอ้ยของไก ่และตอ้งดแูลไกช่นอย่างใกลช้ดิ บางคนอยู่กบัไก่
ท ัง้วนัโดยเฉพาะระยะการเลีย้งใหเ้ป็นไกช่น การเลีย้งไก่ชนในปัจจุบนัสามารถแบ่งได้เป็น 3 
รูปแบบ ไดแ้ก ่เลีย้งแบบพืน้บา้น การเลีย้งแบบซุ้ม และการเลีย้งแบบฟาร์ม 

 
 
 
 



19 
 

1. การเลีย้งแบบพืน้บา้น 
ในชมุชนชนบทชาวบา้นจะเลีย้งไกไ่ว้ใหอ้าศยัในบริเวณรอบๆ บา้น หรือเลีย้งไว้ในสวน 

เป็นการเลีย้งไกแ่บบปลอ่ยตามธรรมชาต ิไกท่ี่เลีย้งนัน้ มีท ัง้ไกช่นและไกก่นิเนื้อคนเลี้ยงอาจจะ
ดแูลเรื่องการป้องกนัยุงหรือสตัว์ที่เป็นศตัรูของไก ่ดงันัน้จึงต้องมีเล้าไก่ที่มิดชิดป้องกนัภัยได ้
เมื่อลกูไกม่ีอายุ 7 - 9 เดอืน คนเลีย้งจะคดัไกเ่พศผู้ที่มีลกัษณะดแียกออกมาครอบสุ่ม ส่วนเพศ
เมียที่มีลกัษณะดกี็คดัแยกไว้เพื่อเป็นแม่พนัธุ์ตวัอื่นๆ รวมทัง้ไก่เพศเมียที่มีลกัษณะไม่ดีก็
สามารถคดัขายเป็นไกเ่น้ือ สร้างรายไดใ้หแ้กค่รอบครวัหรือเป็นอาหาร ส่วนไก่เพศผู้ที่คดัแยก
ออกมาครอบสุ่มกเ็ลีย้งใหเ้ป็นไกช่นตามวิธีการหรือเคลด็ลบัการเลี้ยงไก่ชนของแ ต่ละคน บาง
แหง่อาจเพิม่อุปกรณ์ที่จ าเป็นคอืมุ้ง เพื่อป้องกนัไม่ให้ไก่ที่ขนยังขึ้นไม่เต็มถูกยุงกดัตาย และ
เพื่อใหไ้กไ่ดพ้กัผ่อนอย่างเตม็ที่โดยไม่มียุงรบกวน เพราะจะท าใหไ้กพ่กัผ่อนไม่เตม็ที่ขาดความ
สมบรูณ์แขง็แกร่งทางร่างกาย ถ้าน าไปชนโอกาสชนแพจ้ะมีสูง แม้ว่าการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน
ส่วนใหญ่จะเป็นการเลีย้งแบบมือสมคัรเลน่เน้นความสุขที่มีไกช่นไว้กบับ้านมากกว่าเลี้ยงเพื่อ
เลน่การพนนั แตก่ารมีไกช่นดีๆ  สกัตวัอยู่กบับา้นกม็ีส่วนชว่ยยกระดบัสถานภาพทางสงัคมของ
ผู้เลีย้งใหสู้งขึน้ จากชาวบา้นธรรมดากจ็ะมีสมญานามตามทา้ยชื่อที่เรียกขานกนั มีเพื่อนฝูงแวะ
เวียนเขา้มาพดูคยุแลกเปลี่ยนอยู่ไม่ขาด 

2. การเลีย้งแบบซุ้ม 
“ซุ้มไกช่น” เป็นสถานที่รวมไกช่นที่สมบรูณ์พร้อมชนแล้วสังเกตได้ง่ายคือจะมีสุ่มไก ่

ส าหรบัครอบขงัไกช่นไว้เป็นสญัลกัษณ์ คนทัว่ไปเมื่อเหน็จะเขา้ใจได้ว่าเป็นสถานที่รวมไก่ชน 
การเลีย้งไกช่นในซุ้มไกช่น มีเป้าหมายหลกั คือ การเลี้ยงไก่เพื่อน าไปชนในบ่อนพนันชนไก่
ประเภทตา่งๆ โดยหวงัชนะพนนัซุ้มไกช่นแตล่ะแหง่จึงมีชื่อเรยีกที่แสดงถึงความเขม้แขง็ มีพลงั 
สูงส่ง ทรงคณุคา่ เป็นสิริมงคล เชน่ ซุ้มแสงเพชร ซุ้มไอยรา ซุ้มเพชรน าชยั เป็นตน้ ไม่คอ่ยมีซุ้ม
ไกช่นที่ต ัง้ ชื่อแบบอ่อนหวานหรือนุ่มนวลเพราะจะเป็นการแสดงถงึความอ่อนแอ บางซุ้มอาจจะ
ใชช้ื่อเจ้าของเป็นชื่อซุ้ม  

ในการบริหารจดัการซุ้มไกเ่จ้าของซุ้มจะดคูวามเรียบร้อยของซุ้ม หายาบ ารุงไก่ ร ักษา
โรค หาอาหาร ขา้วโพด ขา้วเปลอืก มุ้งไก ่การตดิตอ่ราชการการเลีย้งแบบซุ้มโดยทัว่ไปบางซุ้ม
ที่เป็นซุ้มเลก็เจ้าของอาจเลีย้งไกเ่อง บางแหง่มีไกช่นหลายตวัเจ้าของซุ้มจะจ้างคนเลี้ยงไก่ชน
เรียกว่า “มือน ้า” ไว้หลายคน ขึน้อยู่กบัจ านวนไกช่นที่มีในซุ้ม มือน ้าจะมีหน้าที่ท าการฝึกซ้อมไก่
ตามตารางฝึกที่วางเอาไว้ เมื่ออยู่ในบอ่นมือน ้าจะท าหน้าที่เปรียบไก ่ใหน้ ้าไกด่อูาการ และเย็บ
แผลใหไ้กร่ะหว่างพกัยก โดยเจ้าของซุ้มจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนประมาณ 3,000 - 5,000 
บาทตอ่คน ส่วนการเสาะแสวงหาไกช่นเกง่ๆ เจ้าของไกจ่ะเป็นผู้เลอืกหรือลกูน้องในทีมงานซึ่ ง
เปรียบเสมือนแมวมองไปเหน็ไกท่ี่ชนตามบอ่น หรือเลีย้งกนัตามหมู่บา้น ไกช่นตวัไหนมีลลีาช ัน้ 
เชงิการชนของไกด่กีจ็ะตดิตอ่ซื้อมาเลีย้งฝึกซ้อมไก ่แลว้ถึงน าไกไ่ปชนตามบอ่นที่มีเงินเดิมพนั
สูงๆ ซุ้มไก่ดงัๆ บางแห่งจะท าการเพาะพันธุ์ไก่ชนขายด้วย แต่ถ้าเจ้าของซุ้มมีสถานที่
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กว้างขวางจะไม่เพาะเลีย้งไกก่บัฝึกซ้อมไกช่นในสถานที่เดยีวกนั เน่ืองจากธรรมชาตขิองไกต่วัผู้
ที่อยู่ในวยัพร้อมผสมพนัธ์ุ เมื่อเหน็ตวัเมียจะเขา้ไปหาเพื่อท าการผสมพนัธ์ุ ไกต่วัผู้ตวัอื่นที่เหน็ก็
จะเกดิอารมณ์หงึหวง เกดิอาการกระวนกระวายส่งเสียงร้อง หรือเวลาไกต่วัเมียร้องเพื่อทีจะไข ่
ไกต่วัผู้ไดย้ินกจ็ะร้องชว่ยตวัเมียด้วย ท า ให้ขาดสมาธิและเกิดไม่ความสงบในระหว่างการ
ฝึกซ้อม ซึ่งจะมีผลตอ่ความแขง็แกร่งของร่างกายไกด่ว้ย 

3. การเลีย้งไกช่นแบบฟาร์ม 
จุดมุ่งหมายของการเลีย้งไกช่นแบบฟาร์ม คอืการท าธุรกจิซ้ือขายไกช่น มีการเพาะเลีย้ง

ลกูไกช่นเพื่อขาย เจ้าของฟาร์มตอ้งมีพอ่พนัธ์ุไกช่นที่มีชื่อเสียง ชนชนะมากมากในบ่อนต่างๆ 
เมื่อไกช่นปลดระวางจากการชนในสงัเวียนมาได ้3 ปี หรือเป็นไกเ่กง่ที่พกิารตาบอดจากการชน 
ไม่สามารถน าไปชนในสงัเวยีนตอ่ไปได ้กน็ ามาเป็นพอ่พนัธ์ุ เพื่อเพาะพนัธ์ุขายลกูไก ่อีกวิธีหนึ่ง
คอื เจ้าของฟาร์มจะลงทนุไปแสวงหาไกด่งัๆ ตามบอ่น ตามซุ้มตา่งๆ มาเพาะพนัธ์ุขาย ไกช่นที่
น ามาเป็นพอ่พนัธ์ุมกัจะเป็นไกท่ี่ปลดระวาง ซึ่งเจ้าของไกม่กัจะเกบ็ไว้เลีย้งขยายพนัธุ์หรือไม่ก็
ขายใหก้บัเจ้าของฟาร์ม มูลคา่หรือราคาไกช่นขึน้อยู่กบัประวตักิารชนชนะในบ่อนต่างๆ ถ้ายิ่ง
ชนชนะในบอ่นดงัมีชื่อเสียงมากไกช่นตวันัน้กจ็ะมีราคาแพงขึน้มีคนอยากไดไ้ปเป็นพอ่พนัธ์ุมาก 
ส่วนวิธีเลีย้งไกช่นแบบฟาร์มจะตา่งจากการเลีย้งไกแ่บบพืน้บา้นและแบบซุ้มมาก ด้วยการใช้
วิทยาการแผนใหม่ในการเลีย้งสัตว์ปีกเป็นหลกัมีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหาร
โภชนาการ ยารกัษาโรคยาบ ารุง การท าโรงเรือนใหถู้กตอ้ง ตามหลกัวิชาการ เพราะเป้าหมาย
เป็นการเลีย้งไกช่นไว้เพื่อจ าหน่ายเป็นหลกั ไม่ไดม้ีเป้าหมายเหมือนซุ้มไก่ชนที่เลี้ย งไก่ชนไว้
เพื่อน าไกอ่อกชนตามบอ่นตา่งๆ  

ไกช่นที่เพาะเลีย้งไว้ในฟาร์มพออายุประมาณ 6 - 7 เดอืน ไกเ่พศผู้จะเริ่มมีสีขนเดน่ชดั 
บางตวัเริ่มวิ่งไลจ่ิกตตีวัอื่น กจ็ะเริ่มมีคนมาขอซื้อเพื่อน าไปฝึกซ้อมเป็นไก่ชนในซุ้มของตวัเอง
เจ้าของฟาร์มจะขายเฉพาะไกเ่พศผู้ ราคาประมาณตวัละอย่างน้อย 500 บาทถึงราคาตวัละหลาย
พนับาทขึน้อยู่กบัลกัษณะเดน่ของไกต่วันัน้ๆ และประวตัสิายพนัธ์ุของไกช่น 

อย่างไรกต็าม ฟาร์มเลีย้งไกช่นที่มีการบริหารจดัการแบบธุรกจิจะไม่เพยีงรอให้ลูกค้าที่
เดนิเขา้มาหาเทา่นัน้แต่จะใช้เครื่ องมือทางการโฆษณาซื้อขายสินค้าท ัง้ ทางโทรศพัท์ สื่ อ
โฆษณาตา่งๆ เชน่ นิตยสารไกช่น เว็บไซด ์โดยจะใหค้วามส าคญักบัการท าระบบขอ้มูล ประวตัิ
ส่วนตวัของไกช่นแตล่ะตวั เชน่ ตอ้งมีประวตัขิองพอ่ แม่ไก ่สายพนัธ์ุไก ่เจ้าของไกเ่ดมิ ประวัติ
การชนแตล่ะครัง้ มีรูปถ่าย ลกัษณะเดน่ เชงิไก ่เป็นตน้ ถ้ามีขอ้มูลละเอียดชดัเจนไม่คลมุเครือก็
จะชว่ยในการตดัสินใจใหก้บัลกูคา้มากขึน้ที่ส าคญัคอืเจ้าของกจิการเลีย้งแบบฟาร์มไดแ้สดงออก
ถึงความซื่อสตัย์จริงใจไม่ปิดบงัลกูค้า ซึ่ งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ทางธุรกิจลูกค้าประจ าจะ
เผยแพร่บอกตอ่กนั แตก่ารเลีย้งไกช่นในลกัษณะฟาร์มยังมีปริมาณน้อยกว่าถ้าเทียบกบัการ
เลีย้งไกช่นแบบซุ้ม ประเดน็ใหญ่คอืใชเ้งินลงทนุสูง และมีรายละเอียดในการจดัการหลายอย่าง 
เชน่ การจ้างพนกังาน ระบบภาษีรายรบั - รายจ่าย รวมถึงการขออนุญาตและการตรวจสอบจาก
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หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายข ัน้ตอน รวมถึงต้องมีเครือข่ายของธุรกิจที่กว้างขวาง
พอสมควร 
 

ความสมัพนัธ์ของการชนไก่ และบ่อนพนนัชนไก่  
กลา่วโดยสรุป การชนไกอ่าจแบง่ออกเป็นชว่งเวลาใหญ่ๆ ได ้3 ชว่ง ไดแ้ก ่
1. ชว่งที่เป็นการละเลน่พืน้บา้น จะเป็นการชนไกร่อบกองไฟเพื่อความสนุกสนาน มีการ

ชนไกใ่นงานวฒันธรรมประเพณี เกี่ยวพนักบัพธิีกรรมความเชื่อที่อยู่กบัสังคมวัฒนธรรมไทย
หลงัจากท านา ปักด า มาตลอดฤดฝูน ซึ่งแตล่ะครอบครวัในชมุชนจะไม่คอ่ยไดพ้บปะกนัในช่วง
ฤดกูารผลติ พอเขา้ฤดเูกบ็เกี่ยวผลผลติทางการเกษตรชาวนาขายผลผลติทางการเกษตรพร้อม
กบัเป็นชว่งที่ไกส่มบรูณ์ อากาศเริ่มหนาวคนในชมุชนส่วนใหญ่จะก่อไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่น 
ครอบครวัรวมถึงเพื่อนบา้นตัง้วงพูดคุยกนัรอบกองไฟมีการท้าทาย การพูดคุยแลกเปลี่ยน 
โดยเฉพาะประเด็นไก่ชนเป็นหนึ่ งในหลายเรื่ องในวิถีชีวิตของสังคมชนบทที่ต่างคนต่าง
ครอบครวัจะบอกว่าไกข่องตนเป็นไกช่นเกง่ จึงมีการน าไกม่าชนกนัในกลุม่เลก็ 4 – 5 ครอบครวั 
เป็นการละเลน่สนุกสนานภายในกลุม่บา้นเลก็ๆ ที่อยู่ละแวกเดยีวกนั การชนไกใ่นชว่งเวลานี้จะ
ไม่มีการพนนัเขา้มาขอ้งเกี่ยว 

2. ก าเนิดบอ่นป่าหรือบอ่นบา้น คอื ชว่งตอ่มาเมื่อการชนไกเ่ริ่มแพร่ขยายขึ้นตามการ
เจริญเตบิโตของชมุชน การชนไกเ่ป็นกจิกรรมทัง้ในกลุม่เพื่อน คุม้บ้าน คนละหมู่บ้าน เริ่มต้น
จากการคดัเลอืกไกท่ี่เกง่ในคุม้ในหมู่บา้น จากไกท่ี่เคยเหน็ชนมีลลีา ตเีกง่ จะน าไปประกบคู่ชน
ในกลุม่บา้น ในแตล่ะหมู่บา้น การนดัหมายของคนเลีย้งไก่ อาจจะจัดการชนไก่ตามร่มไม้ นัง่
ลอ้มวงและบางส่วนจะน าไกไ่ปชนไกใ่นงานประเพณีประจ าหมู่บา้น โดยน าไกเ่กง่ของแต่ละคุ้ม
แตล่ะหมู่บา้นประกบกนั และเริ่มเกี่ยวขอ้งกบัการพนนัด้วยการเลี้ยงเหล้า และพนันกินตวัไก ่
ครอบครวัไหนแพอ้าจจะตอ้งตม้ไกเ่ลีย้งครอบครวัอื่น โดยเลีย้งขา้ว เลีย้งไก ่กนิเหล้า ซึ่ งจะพบ
เหน็ทัว่ไปสงัคมชนบทโดยเฉพาะผู้ชาย มีท ัง้เดก็ วยัหนุ่ม และผู้สูงอายุ ตอ่มาเริ่มมีการพนนัขนั
ตอ่โดยเจ้าของไกแ่ละคนตดิตามวงเงินไม่มากนกั มีผู้อาวุโสเป็นกรรมการ ในส่วนของคนดหูรือ
ผู้ชมจะตกลงเดมิพนักนัในระหว่างชน 

การชนไกใ่นสองชว่งนี้คอื พฒันาการของบอ่นป่าหรือบอ่นบา้นในยุคแรก ที่จุดประสงค์
ของการชนไกย่งัเป็นจุดประสงคท์างสงัคมในการเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของไก ่ระหว่างชมุชน
และชมุชนใกล้เคียง การชนไก่ในลกัษณะนี้ ม ักไม่หวังผลแพ้ชนะ จึงอาจชนกนัไม่นานนัก 
(ประมาณ 2 - 3 อนั) แตเ่ป็นการแสดงความสามารถ ไหวพริบ ช ัน้เชงิของไกเ่สียมากกว่า 

3. บอ่นพนนัชนไกแ่บบธุรกจิ คอื ชว่งที่สาม การชนไกเ่ริ่มมีรายได้จากเก็บค่าสถานที่ 
เกบ็จากเจ้าของบอ่น เกบ็จากเจ้ามือ จากคา่จอดรถ จากค่าเช่าเสื่ อ จากร้านขายอาหาร เพื่อ
ระดมเงินใหก้บัผู้น าเพื่อไปพฒันาตามวตัถุประสงค ์บางส่วนใชเ้ลีย้งรบัรองส่วนราชการ ต ารวจที่
เขา้มาดแูล ดงันัน้จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการรายรบั - รายจ่ายมากขึน้ นบัเป็นจุดเริ่มต้นใน
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การบริหารจดัการแบบบอ่นพนนัชนไก ่และกลายเป็นรูปแบบของบอ่นป่า บอ่นบา้น รวมถึงบอ่น
พนนัชนไกแ่บบมาตรฐาน อย่างเป็นระบบ บอ่นพนนัชนไกใ่นยุคนี้จะมีขอบเขตพืน้ที่ชดัเจนมาก
ขึน้ ขนาดตัง้แต ่2 งาน 2 ไร่ 4 ไร่ จนกระทัง่ถึง 10 ไร่ มีระบบการจดัการ เชน่ การจ าหน่ายบตัร
เพื่อดกูารชนไก ่มีกฎระเบยีบ การเปรียบไก ่และมีการก าหนดวงเงินเดมิพนัระหว่างเจ้าของไก ่2 
ฝ่าย มีการเลน่ตอ่รองจากผู้ชม มีการก าหนดระยะเวลาในการชน (ก าหนดยก) เป็นการเริ่มต้น
ของการชนไกเ่พื่อชงิเดมิพนัอย่างแทจ้ริง นี่คอืภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านจากการละเล่นพื้น 
บา้นเพื่อผ่อนคลายความเครียด ที่คอ่ยๆ เพิม่ปริมาณของความสุขจากการได้เสี่ ยง และเริ่มมี
เดมิพนั มาจนถึงปัจจุบนัการชนไกก่ารเลีย้งไกล่ว้นสมัพนัธ์เป็นวงจรกบับอ่นพนนัชนไก ่และการ
พนนัอย่างเป็นระบบ 

 
ประเภทของบ่อนพนนัชนไก่ 
บอ่นพนนัชนไก ่หรือ บอ่นพนนัชนไก ่หมายถึง สถานที่ที่เจ้าของไกช่นน าไกช่นไปจบัคู่

เพื่อชนกนั มีกรรมการหา้มไกใ่นสงัเวียน มีกฎระเบยีบของบอ่นก าหนดชดัเจน มีการตกลงเล่น
พนนัวางเงินเดมิพนัเป็นเงินสด แลว้มีคนเชยีร์ไกช่นในขณะไกช่นกนัเพื่อเลน่พนนักนัเอง 
บอ่นพนนัชนไกแ่บง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

- บอ่นพนนัชนไกท่ี่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เรียกว่า “บอ่นป่า” หรือ “บอ่นบา้น” 
- บอ่นพนนัชนไกท่ี่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ “บอ่นพนนัชนไกแ่บบธุรกจิ” 

1. บอ่นพนนัชนไกไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เป็นบอ่นพนนัชนไกข่นาดเลก็หรือเรียกกนัทัว่ไปว่า บอ่นป่าหรือบอ่นบา้น มีสงัเวียนชน

ไก ่1-2 สงัเวียน วงเงินลงทนุในการจดัท าบอ่นประมาณ 10,000 บาท ก าหนดวันชนไก่ในวันที่
ไม่ใชว่นัเสาร์หรือวนัอาทติย์ เพื่อไม่ใหต้รงกบับอ่นใหญ่ที่เป็นบอ่นธุรกจิ บางบอ่นประเภทนี้อาจ
เปิดใหม้ีการชนไกม่ากกว่า 2 ครัง้ตอ่เดอืน เป้าหมายการเปิดบอ่นเพื่อ “ซ้อมปล า้” ไกช่นของซุ้ม
ไกช่นตา่ง ๆ กอ่นที่จะน าไกไ่ปชนในบอ่นขนาดใหญ่ 

บอ่นป่าในจงัหวดัสุพรรณบรุี 
ณบรุีบอ่นป่าตัง้ขึน้กระจายอยู่ในพืน้ที่ตา่งๆ แทบทกุต าบล หรือประมาณร้อยละ 70ของ

จ านวนต าบลทัง้จงัหวดันกัพนนัสมคัรเลน่และเจ้าของไกจ่ากซุ้มตา่งๆ จะน าไก่มาฝึกซ้อมปล ้า
คดัเลอืกไกเ่กง่กอ่นที่จะน าไปชนในบอ่นใหญ่ แม้จะมีระเบยีบ “หา้มเลน่การพนัน” แต่ในความ
เป็นจริงก็จะมีการพนันเพื่อสร้างความตื่นเต้นแก่เจ้าของไก่วงเงินพนันไม่มากนัก มีการ
หลกีเลี่ยงขอ้หา้มโดยเรียกเงินเดมิพนัว่า “แพค็” แพค็ละ 100 บาท เน่ืองจากเดิมที่วางการเดิม
พนัเป็น “เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั” เป็นกลอ่งหรือยกแพค็ๆ ละ 100 บาท จึงเรียกตดิปากกนัมา แม้
จะเปลี่ยนวิธีการเดมิพนัเป็นเงินแลว้กต็ามวงเงินเดมิพนัในบอ่นประเภทนี้กจ็ะมีวงเงินประมาณ 
1,000 - 10,000 บาทตอ่คู ่
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บอ่นป่า เป็นเหมือนการเตรียมตวัที่มีการเลยีนแบบการด าเนินกจิการของบอ่นพนันชน
ไกแ่บบธุรกจิแทบทกุอย่าง ยกเว้นการเกบ็คา่ผ่านประตเูขา้บอ่น โดยบ่อนป่าจะเก็บค่าบริการ
เป็นคา่เชา่เกา้อี้ที่นกัพนนั หรือเจ้าของไกจ่ะนัง่รอบสงัเวียนแทนในราคาตวัละ 20 บาท 
ในบอ่นจะมีการจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มีกตกิาการหา้มไก ่เวลาในการชนไก ่การพกัยก ฯลฯ 
เหมือนบอ่นพนนัชนไกแ่บบธุรกจิ เพยีงแตบ่อ่นป่าหรือบอ่นบา้นจะใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ความแขง็แกร่งของไกช่น การซ้อมปล า้ไก ่กอ่นที่ไกจ่ะสามารถไปชนในบอ่นที่มีขนาดใหญ่และ
วงเงินเดมิพนัมากขึน้ ดงันัน้ การชนไกแ่ตล่ะคู ่จึงไม่จ าเป็นตอ้งชนกนัจนรู้ผลแพช้นะ ขึน้อยู่กบั
การก าหนดจ านวนยกของเจ้าของไกท่ ัง้ 2 ฝ่าย ถ้าไม่รู้แพช้นะก ็ยยกกนัไป” แล้วก็คืนเงินพนัน 
แตต่อ้งเสียคา่น ้า ใหเ้จ้าของบอ่นร้อยละ 10 ของวงเงินเดมิพนัตามที่ไดต้กลงกนั คนเลน่พนนัจะ
เลน่พนนัวิธีอื่นแทนการพนนัแบบแพช้นะ เชน่ พนนัว่า “ยกไม่ยก” หรือพนนัว่าไกจ่ะแพห้รือไม่
แพภ้ายใน 4 ยกที่ก าหนด เป็นตน้ 

โดยปกติบ่อนประเภทนี้จะต้องไปขออนุญาตจากอ าเภอและมีการจ่ายอัตรา
คา่ธรรมเนียมเหมือนกบับอ่นธุรกจิท ัว่ไป คอื สงัเวียนละ 250 บาท และตอ้งเปิดบอ่นพนนัชนไก่
ในวนัเสาร์หรือวนัอาทติย์เทา่นนั้ แตบ่อ่นป่าส่วนใหญ่จะเปิดในวนัอื่นเพื่อไม่ให้ซ ้า วันกบับ่อน
ใหญ่ ท าใหผ้ิดระเบยีบ เจ้าของบอ่นจึงยินยอมเสยี “คา่ธรรมเนียมนอกระบบ” ใหก้บัเจ้าหน้าที่รฐั
ตามที่ไดต้กลงกนั ส่วนใหญ่บอ่นหนึ่งจะจ่ายคา่ธรรมเนียมนอกระบบประมาณ 3,000 บาทต่อ
แหง่ตอ่เดอืน 
2. บอ่นพนนัชนไกถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

บอ่นพนนัชนไกถู่กตอ้งตามกฎหมาย หรือเรียกว่า “บอ่นพนันชนไก่แบบธุรกิจ” (อาจ
เป็นไดท้ ัง้ บอ่นระดบัอ าเภอ บอ่นระดบัจงัหวดั หรือบอ่นระดบัภาค) เป็นบ่อนพนันชนไก่ที่ขอ
อนุญาต และด าเนินการภายใต้ พระราชบญัญัติการพนัน พ.ศ.2478 กล่าวคือ รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบยีบว่าดว้ยการพนนัชนไกแ่ละการกดัปลา พ.ศ. 2552 หมวด 3 
ขอ้ 13 อนุญาตใหเ้ปิดบอ่นเลน่การพนนัชนไกห่รือกดัปลาไดเ้ฉพาะวนัเสาร์และวันอาทิตย์ของ
ทกุสปัดาหท์ี่ไม่ตรงกบัวนัเฉลมิพระชนมพรรษาหรือวนัส าคญัทางศาสนา ท ัง้นี้จะอนุญาตให้มี
การเลน่การพนนัชนไกห่รือกดัปลาไดไ้ม่เกนิ 5 วนัตอ่เดอืน 

ตอ่มาเมื่อ นายเฉลมิ อยู่บ ารุง รฐัมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสัง่ให้สามารถเปิด
บอ่นพนนัชนไกไ่ดเ้ดอืนละไม่เกนิ 2 วนัและเปิดไดเ้ฉพาะวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ ผู้มีอ านาจสัง่
อนุมตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพนนัชนไกแ่ละกดัปลา พ.ศ. 2552 คือ ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัโดยผู้ยื่นขออนุญาตตอ้งมีคณุสมบตั ิหลกัฐานประกอบการพิจารณา และจะมี
ค าสัง่แตง่ต ัง้ คณะกรรมการชดุหนึ่งโดยผู้ว่าราชการจงัหวดัเพื่อกล ัน่กรองและตรวจสอบสถานที่ 
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแลว้จะท าหนงัสือขออนุญาตตัง้บอ่นการพนนัชนไกใ่หผู้้ว่าราชการ
จงัหวดัพจิารณาอนุมตัจิดัต ัง้ บอ่นอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยบอ่นที่ไดร้ ับอนุญาต ต้องขอ
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ตอ่ใบอนุญาตเป็นรายปี หากขาดการตอ่อายุใบอนุญาตจะปิดด าเนินการชนไก่ใน ปีนัน้ การต่อ
ใบอนุญาตอาจท าโดยหนงัสือรบัรองจากปศสุตัว์จงัหวดักไ็ด้ 

บอ่นประเภทนี้เป็นพฒันาการสูงสุดของบอ่นพนนัชนไกไ่ปสู่ความทนัสมยั จะมีไกช่นที่มี
คณุภาพเขา้มาเปรียบชน คนเขา้บอ่นเป็นนักพนันมืออาชีพหรือ “เซียนพนัน” กระเป๋าหนัก
มากกว่าเกษตรกร ไม่จ ากดัวงเงินเดมิพนั และจ านวนสงัเวียน ลกัษณะบอ่นตอ้งมีมาตรฐาน คือ 
มีอาคาร มีบริเวณ ตัง้อยู่หา่งจากชมุชนเพื่อไม่ใหเ้สียงดงัรบกวนคนในชมุชน มีการกอ่สร้างอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะเจ้าของบ่อนจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ร ัฐเดือนละ 250 บาทแต่ถ้ามีการชนไก่
มากกว่า 2 ครัง้ตอ่เดอืน หรือ เปิดท าการแตกตา่งไปจากระเบยีบดงักลา่ว จ าเป็นตอ้งมีรายจ่าย
คา่ธรรมเนียมนอกระบบใหแ้กเ่จ้าหน้าที่รฐัที่มีอ านาจสัง่อนุมตั ิบอ่นส่วนใหญ่จึงมกัจะมีเจ้าของ
เป็นนกัธุรกจิ ผู้มีอ านาจ ที่เข้ามาท าธุรกิจบ่อนพนันโดยตรง หรือเป็นผู้มีเครือข่ายอิทธิพล
กว้างขวางมากพอที่จะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นได้ 

สุดทา้ยเมื่อการชนไกก่ลายเป็นการพนนัเตม็รูปแบบ ซึ่งเป็นธรรมชาตทิี่มีการแบง่ชนช ัน้ 
คนเลน่พนนัในสงัเวียน แม้จะมีผู้คนจากหลากหลายวงการเขา้มาเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยไม่ต้อง
รู้จกัหรืออยู่ในแวดวงความสมัพนัธ์มากอ่น แตล่กัษณะของบอ่นจะมีการแสดงความมีสถานะ
พเิศษของคนเลน่ โดยเฉพาะต าแหน่ง อ านาจ และวงเงินเดิมพนัในการพนัน เรียกได้ว่าเป็น
ความสมัพนัธ์เชงิธุรกจิเป็นหลกั หรือเป็นรูปแบบของการพนนัเตม็ตวับ่อนธุรกิจจึงเป็นสถานที่
ส าหรบัเลน่พนนัโดยเฉพาะขาดมิตทิางสังคม และการควบคุมทางสังคมก็ท าได้ยาก เพราะ
เกี่ยวขอ้งท ัง้ กบัอ านาจรฐั อ านาจทนุและอ านาจเถื่อนนอกกฎหมาย คณุคา่หรือค่านิยมในการ
ชนไกจ่ึงกลายเป็นการพนนัเพื่อความสนุกของคนมีเงินมีทนุมากขึน้ (วิถีชวีิตไกช่นสู่การพนนัไก่
ชน, 2555) 
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน ผลงานน้ี

เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรที่จะ
ศกึษาใน

รายงานน้ีตวั
แปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศริิวรรณ 
เสรีรตัน์ 

 

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

การแบง่กลุม่ การแบง่ตลาดของผลติภณัฑช์นิดใดชนิดหนึ่งออก
ตามลกัษณะความตอ้งการที่คลา้ยคลงึกนั
ออกเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด 
(Market Segment) เพื่อที่จะเลอืกตลาดเป้าหมาย
ตอ่ไป การแบง่ส่วนตลาดไม่ไดเ้ริ่มตน้ที่ความ
แตกตา่งกนัของผลติภณัฑ ์แตเ่ป็นการแบง่กลุม่
ลกูลกูคา้ และความตอ้งการของลกูคา้ที่แตกตา่ง
กนั 

ใครอยู่ใน
ตลาดธุรกจิ
(Who is in 
the 
business 
market?) 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คนกลาง ส่วน
ราชการ ลกัษณะอุตสาหกรรมและการจดัประเภท
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

ผู้ซื้อสินคา้
ธุรกจิมีการ
ตดัสินใจ
อะไรบา้ง 
(What 
buying 
decisions do 
business 
buyers 
make?) 

สินคา้อุตสาหกรรม ตลาดอุตสาหกรรมจะซื้อ
สินคา้อุตสาหกกรรมซ่งมีการจดัประเภทเป็น
วตัถุดบิ วสัด ุเครื่องจกัร ถาวรวตัถุ เครื่องมือ
ประกอบ 
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ตอ่) 
 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน ผลงานน้ี

เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรที่จะ
ศกึษาใน

รายงานน้ีตวั
แปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศริิวรรณ 
เสรีรตัน์ 

 

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

ท าไมจึงซื้อ 
(Why do 
they buy?) 
หรือ ผู้ซื้อ
สินคา้ธุรกจิ
ตอ้งการอะไร
(What are 
business 
buyers 
seeking?) 

ผู้ใชท้างอุตสาหกรรม และผู้ขายตอ่ซื้อสินคา้โดย
มุ่งหวงัก าไร และขึน้กบัความตอ้งการซื้อของ
ลกูคา้(ผู้บริโภคและคนกลาง) ที่มีตอ่สินคา้ที่เขา
ผลติและขายเป็นการตดัสินใจซ้ือโดยใชห้ลกั
เหตผุล 

ผู้ซื้อสินคา้
ธุรกจิซ้ือ
เมื่อไร(When 
do business 
buyers?) 

โอกาสในการซื้อผู้ซื้อจะซื้อสนิคา้ธุรกจิกต็อ่เมื่อ มี
ผู้บริโภคตอ้งการสินคา้ที่ผลติอยู่  
-ลกัษณะของผลติภณัฑ ์เชน่การเสียง่าย ลกัษณะ
การใชง้าน ตน้ทนุและน ้าหนกัเหลา่นี้จะมีผลใน
การซื้อ 
-นโยบายสินคา้คงคลงัของผู้ซื้อจะมอีิทธิพลตอ่
ความบอ่ยครัง้ในการซื้อ ถ้ามีปริมาณสินคา้คง
คลงัมากจะกระทบตอ่ตน้ทนุในการเกบ็รกัษา
สินคา้คงคลงั  
- ภาวะเศรษฐกจิ ความบอ่ยครัง้ในการซื้อสินคา้
ธุรกจิ 
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ตอ่) 
 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน ผลงานน้ี

เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรที่จะ
ศกึษาใน

รายงานน้ีตวั
แปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศริิวรรณ 
เสรีรตัน์ 

 

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

ใครมีส่วน
ร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ
ทางธุรกจิ 
(Who 
participates 
in the 
business 
buying 
decision?)   

บทบาทของบคุคลในการซื้อผู้คดิริเริ่ม เป็นบคุคล
ซึ่งเริ่มตน้เสนอแนะใหซ้ื้อผลติภณัฑ ์
-ผู้ใช ้ 
-ผู้มีอิทธิพล  
-ผู้ตดัสินใจ  
-ผู้อนุมตั ิ 
-ผู้ซื้อ  
-ผู้ควบคมุดแูล 

  ปัจจยัส าคญั
ที่มีอิทธิพล
ตอ่ผู้ซื้อสินคา้
ธุรกจิคอือะไร 
(What are 
the major 
influences 
on business 
buyers?) 

- ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัภายนอกองคก์ร  
- ปัจจยัภายในองคก์ร  
- ปัจจยัระหว่างบคุคล  
- ปัจจยัเฉพาะบคุคล 
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ตารางที่ 5 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ตอ่) 
 
ชื่อผู้แตง่ ชื่อผลงาน ผลงานน้ี

เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรที่จะ
ศกึษาใน

รายงานน้ีตวั
แปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศริิวรรณ 
เสรีรตัน์ 

 

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

ผู้ซื้อสินคา้
ธุรกจิซ้ือ
อย่างไร 
(How do 
business 
buyers 
make their 
buying 
aecisions?) 

กระบวนในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย  
1.การรบัรู้ปัญหา 
2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การประเมินผลทางเลอืก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

ก าพล 
สุทธิ
พเิชษฐ์ 

STP 
Marketing 
(2552) 

การแบง่ส่วน
การตลาด 
STP 

ไดท้ราบว่าผลติภณัฑม์ีความแตกตา่งจากความ
ตอ้งการและปัญหาในแตล่ะกลุม่แบบใด ใชใ้นการ
ก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหา น ามาก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมแก่
กลุม่เป้าหมาย 

แม้นวาด 
กญุชร ณ 
อยุธยา 

ศนูย์ศกึษา
ปัญหาการ
พนนั
รายงาน
ภาพรวม.
วิถีชวีิตไก่
ชนสู่การ
พนนัชนไก ่
(2555) 

แนวคดิ
เกี่ยวกบัไก่
ชนและธุรกจิ
บอ่นไกช่น 

ไดท้ราบประวตัคิวามเป็นมาของไกช่น รูปแบบ
การเลีย้งไกช่นไปจนถึงบอ่นไกใ่นรูปแบบตา่งๆ 
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2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ในส่วนงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งไดม้ีผูศ้กึษาวิจยั ดงันี้ 

 
ราชญั ชื่นบญุ, (2550) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการซื้อและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 
คอื ผู้ที่มารบับริการจากโรงพยาบาลสตัว์มหาวิทยาลยัเกษตรซึ่งเลีย้งเฉพาะสุนขัพนัธ์ุเล็กและมี
อ านาจในการตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปของสุนัข การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการซื้ออาหารเม็ดส าเร็จรูปของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็ที่รบับริการจากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขพนัธุ์เล็กที่ร ับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อ
ศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสินใจซื้ออาหารเม็ดส าเร็จรูป
ของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็จ าแนกตามพฤตกิรรมผู้บริโภค โดยสรุปผลไดด้งันี้ 
 1.พบว่าในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่อายุที่ 20 - 30 ปี 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ท าอาชพีพนกังานบริษทัเอกชนมากที่สุ ด รายได้ต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท  

2. ซื้อที่ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ สัตวแพทย์คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
อาหารสุนขั ตราสินคา้อาหารเม็ดส าเร็ปรูปของสุนขัพนัธ์ุเลก็ที่เลอืกซื้อโดยซื้อตราสินคา้ เพดดกิ
รี ชว่งเวลาของการซื้ออาหารเม็ดส าเร็ปรูปของสุนขัพนัธ์ุเลก็ โดยซื้อสปัดาหท์ี่ 1 ของเดอืน 

3. ในปัจจยัทางการตลาดปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์มีผลตอ่การตดัสินใจเลอืกซื้ออยู่ในระดบั
มาก ปัจจยัย่อยที่มีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอื ดา้นคณุภาพของอาหารสุนัข ปัจจัยด้านรา
คามีผลตอ่การตดัสินใจเลอืกซื้ออยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุดคือ 
ดา้นราคากบัคณุภาพของอาหารสุนขั ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจ
เลอืกซื้ออยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยที่มีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอืดา้นความสะดวกในการ
เดนิทาง ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลตอ่การตดัสินใจเลอืกซื้ออยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจัย
ย่อยที่มีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอื ดา้นการใหส้่วนลด หรือของแถม 
 

อรรถสิทธิ ์ชยสิทธิโสภณ, (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซื้ออาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื ผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ การวิจยันี้
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้ออาหารกุ้งของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรีจังหวัด
ประจวบครีีขนัธ์ เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ืออาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซื้ออาหารกุ้งของผู้
เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระด ั บ
ความส าคญัทางดา้นปัจจยัส่วนบคุคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ
อาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ โดยสรุปผลไดด้งันี้ 

1. พบว่าในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 320 คน เป็นเพศชายอายุต ัง้แต ่36 ปีขึน้
ไปประสบการณ์ในการเลีย้งกุง้ 5 – 10 ปี จ านวนบอ่เลีย้งกุง้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 – 10 บ่อ 
ประเภทของกุง้ที่เลี้ยงส่วนมากคือกุ้งขาว และความหนาแน่นเฉลี่ยที่ปล่อยกุ้ง 100,000 – 
150,000 ตวัตอ่ไร่ 

2. ผู้เลีย้งกุง้ส่วนใหญ่ซื้ออาหารกุ้งประเภทอาหารกุ้งขาว ซื้ออาหารกุ้งจากตวัแทน
จ าหน่าย ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารจากบริษทั ซี.พี. และส่วนใหญ่ช าระเงินแบบเครดิตซึ่ งได้ร ับ
ระยะเวลาเครดติ มากกว่า 30 วนั 

3. ในปัจจยัทางการตลาดปัจจยัดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากมากที่สุด ปัจจัยย่อยที่มี
ผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอื มีปริมาณโปรตนีและอตัราแลกเน้ือ ด้านราคาอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ปัจจยัย่อยที่มีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอื เงื่อนไขการช าระเงิน ดา้นการจดัจ าหน่ายอยู่
ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยที่มีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สุดคอื การตรงต่อเวลาในการจัดส่ง ด้าน
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยที่มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุดคือ ส่วนลด
พเิศษเพิม่เตมิ หรือของแถม 
 

อานสั เชี่ยวจีน, (2553) ศกึษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อ ทศันคติ และส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของผู้เลีย้งสุนขัในกรุงเทพมหานครกลุม่
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ เลี้ยงสุนัขในจังหวัดกรุง เทพมหานคร การวิจัยนี้มี
ว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขส า เร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงทศันคตขิองผู้เลีย้งสุนขัในกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารสุนัข
ส าเร็จรูป เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่มีผลตอ่การตดัสินใจ
ซื้ออาหารสุนขัส าเร็จรูปผูเ้ลีย้งสุนขัในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบคุคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่มี
ผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุป
ผลไดด้งันี้ 

1.พบว่าในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิงอายุอยู่ในชว่ง 21-
30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชพีส่วนใหญ่เป็นนิสิต/นักศึกษา 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท 
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2.พฤตกิรรมการซื้ออาหารสุนขัส าเร็จรูปผู้เลีย้งสุนขัส่วนใหญ่ซื้ออาหารส าเร็จรูปให้แก่
สุนขัตนเอง ตราสินคา้อาหารสุนขัส าเร็จรูปที่นิยมมากที่สุดคอื เพด็ดกีรี ที่นิยมมากที่สุดคอืชนิด
เม็ดแหง้ สถานที่ที่กลุม่ตวัอย่างนิยมซื้ออาหารสุนขัมากที่สุดคอื ไฮเปอร์มาร์เกต็ ความถี่ในการ
ซือ้คอื 1-3 ครัง้ตอ่เดอืน และคา่ใชจ้่ายตอ่ครัง้มากกว่า 300 บาท 

3. ปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูป กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
เรื่องราคามากที่สุด รองลงมาเป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสื่อสาร
ทางการตลาด ตามล าดบั 
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนงานวิจยั 
 
ชื่อผู้แตง่ ราชญั ช่ืนบญุ (2550) 
ชื่อผลงาน พฤตกิรรมการซื้อและปัจจยัทางการตลาด ที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ

อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเ้ลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็  
วตัถุประสงคข์อง
งานวิจยั 

เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้ออาหารเม็ดส าเร็จรูปของผูเ้ลีย้งสุนขัพนัธ์ุ
เลก็ที่รบับริการจากโรงพยาบาลสตัว์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็ที่รบับริการ
จากโรงพยาบาลสตัว์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ขอบเขตการศกึษาวิจยั ศกึษากลุม่ตวัอย่างที่มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเรจ็รูป
จาก ประชากรที่เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็ที่รบับริการจากโรงพยาบาลสตัว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ระเบยีบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื ผู้ที่มารบับริการจากโรงพยาบาล
สตัว์มหาวิทยาลยัเกษตรซึ่งเลีย้งเฉพาะสุนขัพนัธ์ุเลก็และมีอ านาจใน
การตดัสินใจซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปของสุนขัจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คอื คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกตา่งใชก้ารทดสอบคา่ท ีการวิเคราะหค์า่ความแปรปรวนทาง
เดยีว 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั
นี้ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปร
ที่จะศกึษาในรายงาน 

พบว่าผู้บริโภคมีความคดิเหน็ตอ่ผลติภณัฑ ์โดยที่ตอ้งเป็นอาหารที่มี
ปริมาณโปรตนีและอตัราแลกเน้ือที่ด ีราคาโดยที่เงื่ อนไขการช าระเงนิ
ที่สามารถเป็นการจ่ายแบบเครดติได ้ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่ายตอ้ง
สะดวกเดนิทางง่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดคอืการใหส้่วนลด 
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนงานวิจยั (ตอ่) 
 
ชื่อผู้แตง่ อรรถสิทธ์ิ ชยสิทธิโสภณ (2552) 
ชื่อผลงาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤตกิรรมการซื้ออาหารกุง้

ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
วตัถุประสงคข์อง
งานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้ออาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดั
เพชรบรุีจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
2. เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหารกุง้ของผูเ้ลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและ
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบคุคล
กบัพฤตกิรรมการซื้ออาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและ
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

ขอบเขตการศกึษาวิจยั ผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบรุีและจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์และเคยซื้อ
อาหารกุง้ต ัง้แต ่1 มกราคม 2551 เน่ืองจากการเลีย้งกุง้ของผู้เลีย้งกุง้
จะเริ่มไม่พร้อมกนัและระยะเวลาการเลีย้งของแตล่ะคนกจ็ะไม่เทา่กนั 

ระเบยีบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื ผู้เลีย้งกุง้ใน จงัหวดัเพชรบรุีและ
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ จ านวน 320 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คอืคา่ร้อยละ 
คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกตา่งใชก้าร
ทดสอบคา่ท ีการวิเคราะหค์า่ความแปรปรวนทางเดยีว 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั
นี้ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปร
ที่จะศกึษาในรายงาน 

พบว่าผู้บริโภคมีความคดิเหน็ตอ่ผลติภณัฑ ์โดยที่ตอ้งเป็นอาหารที่มี
คณุภาพ ราคาโดยที่ราคากบัคณุภาพอาหารตอ้งเหมาะสมกนั ดา้น
ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายตอ้งการตรงตอ่เวลาในการจดัส่ง ดา้นส่งเสริม
การตลาดคอืการใหส้่วนลดพเิศษเพิม่ 
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ตารางที่ 6 สรุปสิ่งที่คน้พบจากการทบทวนงานวิจยั (ตอ่) 
 
ชื่อผู้แตง่ อานสั เช่ียวจีน, (2553) 
ชื่อผลงาน พฤตกิรรมการซื้อ ทศันคต ิและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่

การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรปูของผูเ้ลีย้งสนุขัใน
กรุงเทพมหานครกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื 

วตัถุประสงคข์อง
งานวิจยั 

1.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้ออาหารสุนขัส าเรจ็รูปของผูเ้ลีย้งสุนขัใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
2.เพื่อทราบถึงทศันคตขิองผู้เลีย้งสุนขัในกรุงเทพมหานครที่มตีอ่
อาหารสุนขัส าเร็จรูป  
3.เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่มี
ผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเรจ็รูปผู้เลีย้งสุนขัในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตการศกึษาวิจยั การกระจายแบบสอบถามเป็น 2 รูปแบบ คอื 1.สมัภาษณ์กลุม่
ตวัอย่างผ่านแบบสอบถามโดยตรงตามเขตตา่งๆไดแ้ก ่เขตจตจุกัร 
เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบางรกั และเขตวฒันา และ2.
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถามผา่นอนิเตอร์เน็ต โดยผู้ท า
แบบสอบถามไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในพืน้ที่เขตดงักลา่ว 

ระเบยีบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างผ่านการส ารวจ
ทางอินเตอร์เนทจ านวน 50 ตวัอย่าง และเกบ็แบบสอบถามตามเขต 
350 ตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถามเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถิตทิี่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มูล คอืคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมตฐิานดว้ยวิธีไคสแควร์ การวิเคราะหค์า่ความ
แปรปรวน 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั
นี้ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปร
ที่จะศกึษาในรายงาน 

พบว่าพฤตกิรรมการซื้ออาหารสุนขัส าเร็จรปูผู้เลีย้งสนุขัส่วนใหญ่ซื้อ
อาหารส าเร็จรูปใหแ้กสุ่นขัตนเอง ตราสินคา้อาหารสุนขัส าเร็จรปูที่
นิยมมากที่สุดคอื เพด็ดกีรี ที่นิยมมากที่สุดคอืชนิดเม็ดแหง้ สถานที่ที่
กลุม่ตวัอย่างนิยมซื้ออาหารสุนขัมากที่สุดคอื ไฮเปอร์มาร์เกต็ ความถี่
ในการซื้อคอื1-3ครัง้ตอ่เดอืน และคา่ใชจ้่ายตอ่ครัง้มากกว่า 300 บาท 
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2.5 กรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวความคดิส าหรบัการวิจยัเพื่อ “การแบง่กลุม่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เลีย้งไกช่น โดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม
การซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดั
สุพรรณบรุี จ านวน 200 
คน 

ประชากรท่ีจะศึกษา 
 

กลุม่ที่ 1       กลุม่ที่ 2 

 
 

กลุม่ที่ ...       กลุม่ที่ K 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ปัจจยัพฤตกิรรมผู้บริโภค คอื 6Ws และ1H ซึ่งประกอบดว้ย 
Who Participate What Why Who When Where และ How  
พฤตกิรรมการซื้อ (ระดบัความเหน็ดว้ย) (ระดบัการกระท า)  

1. (What) : คณุสมบตัทิี่ใชใ้นการเลอืกซื้อ 
2. (Why) : วตัถุประสงคใ์นการซื้อ 
3. (Who Participate) : ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ 
4. (When) : โอกาสในการซื้อ 
5. (Where) : สถานที่ซื้อ 
6. (How) : ข ัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(ศริิวรรณ เสรีรตัน์, 2538) 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ระเบยีบวิธีการศกึษาของการคน้คว้าดว้ยตนเองเรื่อง “การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใช้

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นในจงัหวดัสุพรรณบรุี” ผู้ศกึษาไดด้ าเนินการ
ตามข ัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้     

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง       
 3.2 ตวัแปรในการศกึษา         

3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา  
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก ่ผู้ที่เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน 
ในจงัหวดัสุพรรณบรุี จ านวน (ตามตารางที่ 7) ซึ่ งมาจากการประมาณจ านวนประชากรจาก
ยอดขายกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยผู้ศึกษารวมรวมข้อมูลยอดขาย
ทัง้หมดจากผู้ประกอบการ และตวัแทนจ าหน่ายกรดอะมิโน (ข้อมูลสัมภาษณ์ ณ วันที่ 30 
พฤษภาคม 2559) 
 
ตารางที่ 7 การประมาณการจ านวนประชากรที่ เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน ในจังหวัด

สุพรรณบรุี 
 
(1) จ านวนร้านที่จ าหน่ายกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 70 ร้าน 
(2) ประมาณการยอดขายเฉลี่ยตอ่ปีของแตล่ะร้าน 600,000 บาท 
(3) ประมาณการซื้อเฉลี่ยของลกูคา้ตอ่คนตอ่ปี 5,000 บาท 
ประมาณการจ านวนประชากร (1) x (2) / (3) 8,400 คน 
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กลุม่ตวัอย่าง  การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากจ านวนที่เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชน ในจงัหวดัสุพรรณบรุี จ านวน 8,400 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 95% ภายใตร้ะดบัความ
คาดเคลื่อน ±5% ซึ่งไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างเทา่กบั 368 คน แตเ่น่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลา 
ผู้ศกึษาจึงท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุม่ตวัอย่าง 200 คน มีความคลาดเคลื่อนเท่ากบั ±6.63% ท า
ใหค้วามน่าเชื่อถือของงานวิจยัลดน้อยลง 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie and Morgan 
 

 
 

เน่ืองจากรายงานการศกึษาคน้คว้าอิสระนี้มีการประยุกตใ์ชส้ถิตเิชงิอนุมานดว้ย ดงันัน้
เพื่อใหผ้ลวิจยัมีความน่าเชื่อถือ ผู้ศกึษาจึงไดก้ าหนดแผนที่จะให้เครื่ องมือทางสถิติแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นกลุม่ย่อยไม่เกนิ 4 กลุม่ เพราะเป็นจ านวนที่มีความเหมาะสม และสามารถจ าแนก
กลุม่ตวัอย่างไดล้ะเอียดยิ่งขึน้ ไม่มากและไม่น้อยเกนิไป และกลุม่ย่อยแต่ละกลุ่มควรจะมีกลุ่ม
ตวัอย่างข ัน้ต ่า 50 คน ซึ่งสามารถค านวณจ านวนกลุม่ตวัอย่างข ัน้ต ่าที่ตอ้งใชต้ามหลกัการการ
วิเคราะหข์อ้มูล ดงัตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 9 แสดงการค านวณจ านวนกลุม่ตวัอย่างข ัน้ต ่าส าหรบัการแบง่กลุม่ 
 

เงื่อนไข คา่ตามเงื่อนไข 
(1) จ านวนกลุม่ย่อยที่มากที่สุดที่ยอมรบัไดจ้ากการวิเคราะห ์ 
จ านวน 4 กลุม่ 

4 กลุม่ 

(2) แตล่ะกลุม่ย่อยที่ไดต้อ้งมีจ านวนกลุม่ตวัอย่างอยู่อย่างน้อย
จ านวน 50 คน 

50 คน 

(3) จ านวนกลุม่ตวัอย่างข ัน้ต ่าที่ตอ้งใชใ้นการท า Cluster Analysis (1) x (2) = (3) 
4 x 50 = 200  คน 

 
จากตารางที่ 9 จ านวนกลุม่ตวัอย่างข ัน้ต ่าที่ต้องใช้ตามหลกัการการวิเคราะห์ได้แก ่

จ านวน 200 คน ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงท าการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน มีความคลาด
เคลื่อนเทา่กบั ±6.63% 
 
 
3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่
ใน

แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[จงัหวดัที่
อาศยัอยู่] 

จงัหวดัที่ทา่น
อาศยัอยู่ 

เขยีนตอบ
เป็น
ตวัอกัษร 

จงัหวดั…………………………  

[เพศ]  
Nominal 
Scale 

เพศของทา่น เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

ชาย     
หญิง 
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่
ใน

แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[อายุ] 
Nominal 

อายุของทา่น เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

15-25 ปี  
26-35 ปี 
36-45 ปี  
46-55 ปี 
56 ปีขึน้ไป  

 

[ระดบั
การศกึษา] 
Nominal 

ระดบั
การศกึษาของ
ทา่น 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือ
เทยีบเทา่ 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 

[อาชพี] 
Nominal 

อาชพีหลกัของ
ทา่น 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

ขา้ราชการ หรือพนกังาน
รฐัวิสาหกจิ 
พนกังาบริษทัเอกชน 
เจ้าของกจิการ 
รบัจ้างท ัว่ไป 
เกษตรกรหรือนกัเพาะพนัธ์ุ
สตัว์ปีก   

 

[รายได]้ 
Nominal 
 
 
  

รายไดต้อ่
เดอืนของทา่น 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

ต ่ากว่า 20,000 บาท 
20,001–30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,001 บาท  
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่
ใน

แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ปัจจุบนัทา่น
เลีย้งไกช่นสาย
พนัธ์ุอะไร 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

พนัธ์ุไทย 
ไซง่อน 
พม่า 
ลกูผสมสามสาย 
ลกูผสมไทยกบัไซง่อน 
ลกูผสมไทยกบัพม่า 
ลกูผสมไซง่อนกบัพม่า 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ทา่นเลีย้งไก่
ชนมานานแลว้
กี่ปี 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

น้อยกว่า1ปี 
1 - 5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ทา่นเลีย้งไก่
ชนเพื่ออะไร 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

เพาะขาย 
ชนไก ่
เพื่อโปรโมทสินคา้เกี่ยวกบัไก่
ชน 
เพื่อน าไปแขง่ประกวด
สวยงาม 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ส่วนใหญ่ทา่น
จะออกก าลงั
กายใหไ้กช่น
ของทา่นแบบ
ใด 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

วิ่งสุ่ม 
วิ่งซอง 
โยนเบาะ 
เตะมุ้ง 
ว่ายน ้า 
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่
ใน

แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ทา่นใช้
เวลานาน
เทา่ใดในการ
ใหไ้กช่นออก
ก าลงักายตอ่
หนึ่งครัง้ 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

10 นาท ี
20 นาท ี
30 นาท ี
มากกว่า 30 นาท ี

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ส่วนใหญ่ทา่น
จะน าไกช่นไป
ชนบอ่นไหน 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

บอ่นธุรกจิ 
บอ่นบา้น(ชมรม) 
บอ่นป่า 
 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ส่วนใหญ่ทา่น
จะเอาไกไ่ปชน
บอ่ยแคไ่หน 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

อาทติย์ละ 1 ครัง้ 
อาทติย์เว้นอาทติย์ 
เดอืนละ 1 ครัง้ 
2-3 เดอืนครัง้หรือมากกว่า 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

จ านวนไกช่นที่
ทา่นเลีย้ง
ท ัง้หมดมีกี่ตวั 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

1-10 ตวั 
11-20 ตวั 
21-30 ตวั 
31ตวัขึน้ไป 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

จ านวนไกช่นที่
ทา่นเลีย้งไว้
เพื่อชนมีกี่ตวั 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

1 - 10 ตวั 
11 - 20 ตวั 
21 -30  ตวั 
31 ตวัขึน้ไป 
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ตารางที่ 10 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่
ใน

แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ความถี่ในการ
ซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

เดอืนละ 3 ครัง้ขึน้ไป 
เดอืนละ 2 ครัง้ 
เดอืนละ 1 ครัง้ 
ทกุ ๆ 2 เดอืน 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

คา่ใชจ้่ายที่
ทา่นซ้ือกรดอะ
มิโนส าหรบัไก่
ชนตอ่ครัง้ 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

100 – 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 1,500 บาท 
1,500 บาทขึน้ไป 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
รูปแบบใดที่
ทา่นนิยมซื้อ 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

แบบน ้าส าหรบัละลายในน ้าดื่ม 
แบบเม็ด/แคปซูล 
แบบฉีด 
 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

ยี่หอ้ใดที่ทา่น
ซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
บอ่ยที่สุด 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

ซีเอม ฟาม่า 
แอลคอน 
เพอฟอร์แมนซ์ 
 

[พฤตกิรรม
การซื้อ] 
Nominal 

เหตผุลส าคญั
ที่สุด ที่ทา่น
เลอืกซื้อ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
ยี่หอ้ดงักลา่ว 

เลอืก
ค าตอบที่
ตรงกบั
ทา่นหนึ่ง
ขอ้ 

มีผู้แนะน าใหใ้ช ้
ราคาประหยดั 
สารอาหารครบถ้วน 
หาซื้อง่าย 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[คณุสมบตัิ
หรือ
องคป์ระกอ
บที่ท าให้
ตดัสินใจซ้ือ] 
Ordinal 
Scale 

1.กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนที่น าเขา้จาก
ตา่งประเทศที่มีคณุภาพ 
มีส่วนท าใหท้า่น
ตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ 
2.ทา่นซ้ือกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นที่มีเลข
ทะเบยีนจากกรมปศุ
สตัว์เพราะมีความ
น่าเชื่อถือ 
3. ทา่นใหค้วามส าคญั
เรื่องราคาของกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเป็น
อนัดบัแรก 
4. ทา่นซ้ือกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นยี่หอ้ที่ทา่น
ใชเ้ป็นประจ า 
5. ทา่นใหค้วามส าคญั
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่น 
6. ทา่นใหค้วามส าคญั
เรื่องความมีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือของร้าน
จ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่น 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[คณุสมบตัิ
หรือ
องคป์ระกอ
บที่ท าให้
ตดัสินใจซ้ือ] 
Ordinal 
Scale (ตอ่) 

7. ทา่นกลบัไปซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนซ ้าร้านเดมิที่ทา่น
รู้สึกพงึพอใจใน
ผลติภณัฑแ์ละบริการ
จากร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่นนัน้ 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[วตัถุประสง
คใ์นการซื้อ
หรือการ
น าไปใช]้ 
Ordinal 
Scale 

8.กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนชว่ยเสริมสร้าง
กลา้มเน้ือของไกใ่ห้
แขง็แรง เจริญอาหาร
มากขึน้ 
9.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อไก่
อ่อนแอ ซีด ซึม กนิ
อาหารไดน้้อยลง 
10.ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุงร่างกาย
ไกช่นกอ่นชน 
11.ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุงร่างกาย
ไกช่นหลงัชน 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เคยเลย 
น้อยครัง้ที่จะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บอ่ยๆ 
เป็นประจ า 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[บคุคลที่มี
อิทธิพลการ
ตดัสินใจซ้ือ] 
Ordinal 
Scale 

12. ทา่นตดัสินใจซ้ือ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนดว้ยตนเอง 
13. ทา่นตดัสินใจซ้ือ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนเพราะเจ้าของ/
พนกังานขายร้าน
จ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นแนะน า 
14. ทา่นตดัสินใจซ้ือ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนเพราะเพื่อนหรือคน
รู้จกัแนะน า 
15. ทา่นตดัสินใจซ้ือ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนเพราะเจ้าของฟาร์ม
หรือผู้เพาะพนัธ์ุไกช่น
แนะน า 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เคยเลย 
น้อยครัง้ที่จะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บอ่ยๆ 
เป็นประจ า 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[โอกาสใน
การซื้อ] 
Ordinal 
Scale 

16. ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเพราะ
ตอ้งการทดลองใช้
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ 
17. ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเพราะ
เหน็คนอื่นใชแ้ลว้ด ี

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เคยเลย 
น้อยครัง้ที่จะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บอ่ยๆ 
เป็นประจ า 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[โอกาสใน
การซื้อ] 
Ordinal 
Scale 

18. ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นเพราะใช้
แลว้เหน็ผลดชีดัเจนกบั
ตวัไก ่
19. ทา่นจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นในชว่ง
โปรโมช ัน่ของแถม 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่าง
ย่ิง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

[ชอ่งทาง
หรือแหลง่ที่
ผู้บริโภค
ซื้อ] 
Ordinal 
Scale 

20.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นจากบอ่น
ป่า/บอ่นบา้นที่ชนไก ่
21.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นจากบอ่น
ธุรกจิ 
22.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นจากร้าน
จ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นขนาดใหญ่
คา้ส่ง 
23.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นจากร้าน
จ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นขนาดเลก็
คา้ปลกี 
24.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นจาก
ชอ่งทางจ าหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ต 

มาตราวดั
แบบ Likert 

- Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่าง
ย่ิง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[ข ัน้ตอน
กระบวนกา
รในการ
ตดัสินใจซ้ือ] 
Ordinal 
Scale 
 

25. ทา่นจะคน้หาขอ้มูล
เกี่ยวกบักรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นผ่านชอ่งทาง
เว็บไซต ์และชอ่งทาง
ออนไลน์กอ่นการตดัสินใจ
ซื้อ 
26.ทา่นจะคน้หาขอ้มูล
เกี่ยวกบักรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นผ่านชอ่งทาง
เว็บไซต ์และชอ่งทาง
ออนไลน์กอ่นการตดัสินใจ
ซื้อ 
27.ทา่นจะมีการ
เปรียบเทยีบราคากรดอะ
มิโนส าหรบัไกช่นกอ่นการ
ตดัสินใจซ้ือ 
28.ทา่นจะสอบถามขอ้มูล
เกี่ยวกบักรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นจากเพื่อน
หรือคนรู้จกักอ่นการ
ตดัสินใจซ้ือ 
29.ทา่นสอบถามขอ้มลู
เกี่ยวกบักรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น จากร้าน
จ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นที่ทา่นเคย
ซื้อ กอ่นตดัสินใจซ้ือ 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่าง
ย่ิง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 
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ตารางที่ 11 ตารางแจกแจงตวัแปรที่เป็นขอ้มลูเชงิปริมาณ (ตอ่) 
 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามที่จะใส่ใน
แบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้ามี) ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
[ข ัน้ตอน
กระบวนกา
รในการ
ตดัสินใจซ้ือ] 
Ordinal 
Scale 
 

30.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเพราะความ
มีชื่อเสียงของตราสินคา้ 
31. หากทา่นใชก้รดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหน
แลว้ด ีทา่นจะซื้อ
ผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็น
ของยี่หอ้เดมิ 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอย่าง
ย่ิง 
ไม่เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

พฤตกิรรม
การซื้อ
และปัจจยั
ทางการ
ตลาดที่มี
ผลตอ่การ
ตดัสินใจ
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป
ชนิดเม็ด
ของผู้
เลีย้งสุนขั
พนัธ์ุเลก็ 

 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องที่ใชใ้นการศกึษาเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้คอืแบบสอบถามที่ใชค้ าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-Ended Questions) ซึ่งอาศยัแนวคดิและทฤษฎตีา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็
ที่ตอ้งการศกึษา มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดค้ าถามที่ครอบคลมุกบัสิ่งที่
ตอ้งการศกึษา โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัตอ่ไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลท ัว่ไปของผู้บริโภค ขอ้ค าถามมีท ัง้หมด 5 ข้อ มี
ลกัษณะแบบส ารวจรายการ(Check list) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน 
ขอ้ค าถามมีจ านวน 8 ขอ้ มีลกัษณะแบบส ารวจรายการ (Check list) 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน 
ขอ้ค าถามมีจ านวน 30 ขอ้ มีลกัษณะแบบ Likert-Scale 5 ระดบั โดยแบง่เป็นระดบัความเห็น
ดว้ย จ านวน ขอ้และแบง่เป็นระดบัการกระท า จ านวน 19 ขอ้ 
       คะแนน                                   ระดบัความเหน็ดว้ย 

1      ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
2    ไม่เหน็ดว้ย 
3     เฉยๆ 
4     เหน็ดว้ย 
5     เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

 
 
       คะแนน                                  ระดบัความเหน็ดว้ย 
 1       ไม่เคยเลย 
 2     น้อยครัง้ที่จะท า 
 3      บา้งเป็นบางครัง้  
 4      บอ่ยๆ  
 5      เป็นประจ า 
 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การรวบรวมขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากร และปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี โดยผู้วิจยัเป็นผู้เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 200 ชดุ และน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุม่ตวัอย่างที่มีคุณสมบตัิ
ตรงกบัที่ก าหนดไว้ โดยกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง 
หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจะท าการตรวจแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถ้วนและสมบรูณ์  
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาครัง้นี้อาศยัวิธีการเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยมีวิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบหลายข ัน้ตอน (Multi Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดและลาดบัข ัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ใชว้ิธีการเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุม่พืน้ที่ (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุม่พืน้ที่
ตามเขตการปกครองจงัหวดัสุพรรณบรุี โดยแบง่ออกเป็น 10 อ าเภอ  

2. ใชว้ิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกเขตที่มีตลาดกรดอมิโน
ส าหรบัไกช่น หรือ บอ่นชนไก ่ในแตล่ะกลุม่มา 1 แหง่ เน่ืองจากตลาดกรดอมิโนส าหรับไก่ชน 
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เป็นศนูย์รวมประชากรที่มีความเกี่ยวขอ้งกบักรดอมิโนส าหรับไก่ชน และวิธีการนี้ท าให้เกิด
โอกาสที่จะพบกลุม่ตวัอย่างที่เคยซื้อกรดอมิโนส าหรบัไกช่นไดม้ากกว่าแหลง่อื่นๆ ไดด้งันี้ 

 
ตารางที่ 12 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มูลส าหรบัการเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุม่พืน้ที่ 
 
ครัง้
ที่ 

วนัที่ออกเกบ็ เวลาที่ออก
เกบ็ 

สถานที่ออกเกบ็ จ านวน
แบบสอบถาม 

วิธีแจก
และ
เกบ็ 

วนั วนัที่ พืน้ที่ สถานที่ 

1 เสาร์ 
 

9 
กรกฎาคม 
2559 

 10.00-
17.00 น. 
 

อ าเภอ
เมือง 

ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่
ชน 
อ าเภอเมือง 

50 ไปยืน
แจก
ดว้ย
ตวัเอง 

2 อาทติย์ 10 
กรกฎาคม 
2559 

10.00-17.00 
น. 

อ าเภอ
ศรี
ประจนัต ์

ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่
ชน 
อ าเภอศรี
ประจนั 

50 ไปยืน
แจก
ดว้ย
ตวัเอง 

3 จนัทร์ 11 
กรกฎาคม 
2559 

13.00-16.00 
น. 

อ าเภอ
สองพี่
น้อง 

ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่
ชน 
อ าเภอสองพี่
น้อง 

50 ไปยืน
แจก
ดว้ย
ตวัเอง 

4 องัคาร 12 
กรกฎาคม 
2559 
 

13.00-16.00 
น. 

อ าเภออู่
ทอง 

ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่
ชน 
อ าเภออู่ทอง 

50 ไปยืน
แจก
ดว้ย
ตวัเอง 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

เมื่อไดเ้กบ็รวบรวมข้อมูลได้สมบูรณ์แล้ว จะท าการวิเคราะห์และประมวลผลซึ่ งใช้
เครื่องมือทางสถิต ิ

1. ขอ้มูลส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบคุคล ท าการการหาคา่ทางสถิตดิว้ยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. ขอ้มูลส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมผู้บริโภค (เชงิลกัษณะ) ท าการหาค่าทางสถิติ
ดว้ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

3. ขอ้มูลส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (เชงิปริมาณ) ท าการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. วิเคราะหข์อ้มูลการแบง่กลุม่ของผู้เลีย้งไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น เป็นเกณฑใ์นการแบง่กลุม่ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม ด้วย
เครื่องมือ Cluster Analysis โดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis เพื่อน ามา
แบง่กลุม่ชดุขอ้มูล ซึ่งเป็นการแบง่สิ่งที่มีความเหมือนกนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนั และน าสิ่งที่ไม่
เหมือนกนัออกไปอีกกลุม่ จึงไดป้ริมาณกลุม่ที่เหมาะสม 

5. วิเคราะหค์วามความแตกตา่งของแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งได้จากข้อ 4 ด้วยวิธี One 
Way ANOVA  

6. จากขอ้ 5 น าขอ้ค าถามที่มีระดบันยัส าคญั Sig น้อยกว่า 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพื่อ
ดคูวามแตกตา่งของแตล่ะกลุม่ย่อย (Segment) จากนัน้ต ัง้ชื่อกลุ่มย่อยที่แบ่งได้ตามลกัษณะ
ความแตกตา่งของแตล่ะกลุม่ที่แบง่ได ้

7. วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบคุคลในขอ้มูลส่วนที่ 1 และพฤตกิรรมการ
ซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ส่วนที่ 2 ในแบบสอบถามกบักลุม่ย่อยที่แบง่ได้ในแต่ละกลุ่ม โดย
การแจกแจงความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) และ Chi-square ที่ระดบันยัส าคญั Sig น้อยกว่า 
0.05 
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ตารางที่ 13 แสดงข ัน้ตอนและคา่ทางสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งกลุ่มผู้ที่เคยซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี 

 

ข ัน้ตอน
ที่ 

รายละเอียด 
ตวัแปรย่อยที่

เกี่ยวขอ้งกบัการ
วิเคราะหใ์นข ัน้ตอนน้ี 

คา่ทางสถิตทิี่ตอ้ง
รายงานและ
วิธีการอ่านคา่ 

1 ระบบุตวัแปรย่อยเชงิปริมาณที่จะใช้
แบง่กลุม่ 

พฤตกิรรมการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนในจงัหวดั
สุพรรณบรุี 

 

2 ก าหนดวิธีการวดัระยะหา่ง  Squared 
Euclidean 
Distance 

3 การแบง่กลุม่เป็น 2 ช ัน้ คอื 
Hierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุม่
และตามดว้ย Partitioning เพื่อ
จ าแนกคนลงกลุม่ย่อย 

 Agglomeration 
Coefficient 

4 อธิบายลกัษณะ เฉพาะของคนกลุม่
ย่อย แตล่ะกลุม่ ที่ตอ้งน าขอ้มูล
ส่วนตวัมาชว่ยแปรผล รวมทัง้การตัง้
ชื่อกลุม่ย่อย 
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ตารางที่ 14 แสดงข ัน้ตอนและคา่ทางสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ 
               แบบ 2 ทาง (Crosstabs) และChi-square 
 

ข ัน้ตอน
ที่ 

รายละเอียด 
ตวัแปรย่อยที่

เกี่ยวขอ้งกบัการ
วิเคราะหใ์นข ัน้ตอนน้ี 

คา่ทางสถิตทิี่
ตอ้งรายงานและ
วิธีการอ่านคา่ 

1 ก าหนดสมมตฐิาน ตวัแปรตน้ 
กลุม่ย่อยที่ได ้
ขอ้มูลพืน้ฐาน 

 

2 ทดสอบสมมตฐิาน  -Pearson Chi-
Square 

3 ประเมินขนาดความสมัพนัธ์  -Lambda 
Coefficient 

 
ตารางที่ 15 แสดงข ัน้ตอนและคา่ทางสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลความแปรปรวนทางเดยีว  
                (One Way ANOVA) 
 

ข ัน้ตอน
ที่ 

รายละเอียด 
ตวัแปรย่อยที่
เกี่ยวขอ้งกบัการ
วิเคราะหใ์นข ัน้ตอนน้ี 

คา่ทางสถิตทิี่
ตอ้งรายงานและ
วิธีการอ่านคา่ 

1 ก าหนดสมมตฐิาน พฤตกิรรมการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไก่
ชนในจงัหวดั
สุพรรณบรุี 

 

2 ทดสอบสมมตฐิาน  -F-Ratio 
3 แปลความหมาย   

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 การศกึษาเรื่อง “การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน โดยใช้ปัจจัย
ดา้นพฤตกิรรมการซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรุี” จากผู้ที่เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจังหวัด
สุพรรณบรุี จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิตเิชงิอนุมาน 
  
  
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหข์อ้มูลท ัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพีหลกั และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืน โดยใชก้ารวิเคราะหด์ว้ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
คา่ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางการบรรยาย ดงัตอ่ไปนี้ 

 
ตารางที่  16 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 192 96.0 
หญิง 8 4.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 192 คน คดิเป็นร้อย
ละ 96.0 และ เพศหญิง  จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 - 25 ปี 21 10.5 
26 - 35 ปี 28 14.0 
36 - 45 ปี 54 27.0 
46 - 55 ปี 54 27.0 
56 ปีขึน้ไป 43 21.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี และ 46 - 55 ปี จ านวน 
54 คน คดิเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา คอื 56 ปีขึน้ไป จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 21.5 ถดัมา 
คอื อายุ 26 - 35 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 14.0 และ อายุ 15 - 25 ปี จ านวน 10 คน คดิ
เป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย    39 19.5 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 48 24.0 
อนุปริญญา / ปวส. 58 29.0 
ปริญญาตรี 38 19.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 17 8.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัอนุปริญญา / 
ปวส. จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา คือ  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเทา่ จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 24.0 ถดัมา คอื ระดบัต ่ากว่าระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 ถดัมา คอื ระดบัปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามอาชพี 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ หรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ    31 15.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 39 19.5 
เจ้าของกจิการ    20 10.0 
รบัจ้างท ัว่ไป 76 38.0 
เกษตรกรหรือนกัเพาะพนัธ์ุสตัว์ปีก 34 17.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชพีรบัจ้างท ัว่ไป จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา คอื อาชพีพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 
ถดัมา คอื อาชพีเกษตรกรหรือนกัเพาะพนัธ์ุสตัว์ปีก จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 17.0 ถัดมา 
คอื อาชพีขา้ราชการ หรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 15.5 และอาชีพ
เจ้าของกจิการ จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20,000 บาท 58 29.0 
20,001 – 30,000 บาท 67 33.5 
30,001 - 40,000 บาท 35 17.5 
40,001 - 50,000 บาท 22 11.0 
มากกว่า 50,001 บาท 18 9.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คอืรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืนต ่ากว่า 20,000 บาท
จ านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 29.0 ถดัมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 17.5 ถ ัดมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท
จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 11.0 และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืนมากกว่า 50,001 บาท จ านวน 18 
คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลี ้ยงไก่ชนและการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไก่ชน 
 
ตารางที่ 21 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามสายพนัธ์ุไกช่นที่เลีย้งปัจจุบนั 
 

สายพนัธุ์ไก่ชน จ านวน ร้อยละ 
พนัธ์ุไทย 31 15.5 
ไซง่อน 18 9.0 
พม่า    36 18.0 
ลกูผสมสามสาย 31 15.5 
ลกูผสมไทยกบัไซง่อน 18 9.0 
ลกูผสมไทยกบัพม่า 39 19.5 
ลกูผสมไซง่อนกบัพม่า 27 13.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบนัเลีย้งไกช่นสายพนัธุ์ลูกผสมไทย
กบัพม่า จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 รองลงมา คอื สายพนัธุ์พม่า จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.0 ถดัมา คอื สายพนัธ์ุไทย และ สายพนัธ์ุลกูผสมสามสาย จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5  และสายพนัธ์ุไซง่อน และ สายพนัธ์ุลกูผสมไทยกบัไซง่อน จ านวน 18 คน คดิ
เป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามระยะเวลาที่เลีย้งไกช่นมา 
 

ระยะเวลาท่ีเลีย้งไก่ชนมา จ านวน 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 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เลี้ยงไก่ชนมา 5 - 10 ปี   

จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คอื 1 - 5 ปี จ านวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5
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ถดัมา คอื มากกว่า 10 ปี จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 24.0 และระดบัน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 
34 คน คดิเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเหตผุลที่เลีย้งไกช่น 
 

เหตผุลท่ีเลีย้งไก่ชน จ านวน ร้อยละ 
เพาะขาย    45 22.5 
ชนไก ่ 114 57.0 
เพื่อโปรโมทสินคา้เกี่ยวกบัไกช่น    24 12.0 
เพื่อน าไปแขง่ประกวดสวยงาม 17 8.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตผุลที่เลีย้งไกช่น คอื ชนไก่ จ านวน 
114 คน คดิเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา คอื เพาะขาย จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 22.5 ถดัมา 
คอื เพื่อโปรโมทสินคา้เกี่ยวกบัไกช่น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และเพื่อน าไปแข่ง
ประกวดสวยงาม จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามวิธอีอกก าลงักายใหไ้กช่น 
 

วิธีออกก าลงักายให้ไก่ชน จ านวน ร้อยละ 
วิ่งสุ่ม 59 29.5 
วิ่งซอง 52 26.0 
โยนเบาะ    43 21.5 
เตะมุ้ง 24 12.0 
ว่ายน ้า 22 11.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิธีออกก าลงักายให้ไก่ชน คือ วิ่งสุ่ม 
จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมา คอื วิ่งซอง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0
ถดัมา คอื โยนเบาะ จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 21.5 ถดัมา คอื เตะมุ้ง จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.0 และว่ายน ้า จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเวลาที่ใหไ้กช่นออกก าลงักายต่อ
หนึ่งครัง้ 

 
เวลาท่ีให้ไก่ชนออกก าลงักายต่อหน่ึงคร ัง้ จ านวน ร้อยละ 
10 นาท ี 21 10.5 
20 นาท ี 43 21.5 
30 นาท ี 81 40.5 
มากกว่า 30 นาท ี 55 27.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหเ้วลาไกช่นออกก าลงักายต่อหนึ่ งครัง้ 
คอื 30 นาท ีจ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คอื มากกว่า 30 นาท ีจ านวน 55 คน 
คดิเป็นร้อยละ 27.5 ถ ัดมา คือ 20 นาที จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ10 นาท ี
จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 26 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามประเภทบอ่นชนไกท่ี่น าไกไ่ปชน 
 

ประเภทบ่อนชนไก่ จ านวน ร้อยละ 
บอ่นธุรกจิ 59 29.5 
บอ่นบา้น(ชมรม) 78 39.0 
บอ่นป่า 63 31.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ไปชนที่บอ่นบา้น (ชมุชน) จ านวน 78 คน 
คดิเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา คอื บอ่นป่า จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5 และบ่อนธุรกิจ 
จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามความถี่ที่น าไกไ่ปชน 
 

ความถ่ีท่ีน าไก่ไปชน จ านวน ร้อยละ 
อาทติย์ละ 1 ครัง้ 55 27.5 
อาทติย์เว้นอาทติย์ 68 34.0 
เดอืนละ 1 ครัง้ 59 29.5 
2 - 3 เดอืนครัง้หรือมากกว่า 18 9.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ที่น าไกไ่ปชน อาทติย์เว้นอาทติย์  
จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คอื เดอืนละ 1 ครัง้ จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 
29.5 ถดัมา คอื อาทติย์ละ 1 ครัง้ จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5 และ2 - 3 เดอืนครัง้หรือ
มากกว่า จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 28 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนไกช่นที่เลีย้งท ัง้หมด 
 

จ านวนไก่ชนท่ีเลีย้งทัง้หมด จ านวน ร้อยละ 
1 – 10 ตวั 53 26.5 
11 – 20 ตวั 48 24.0 
21 – 30 ตวั 60 30.0 
31 ตวั ขึน้ไป 39 19.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 28 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนไก่ชนที่เลี้ยงท ัง้หมด 21 – 30 
ตวั จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คอื 1 – 10 ตวั จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 
26.5 ถดัมา คอื 11 – 20 ตวั จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 24.0 และ 31 ตวั ขึน้ไป จ านวน 39
คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 29 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนไกช่นที่เลีย้งไว้เพื่อชนไก ่
 

จ านวนไก่ชนท่ีเลีย้งไว้เพ่ือชนไก่ จ านวน ร้อยละ 
1 – 10 ตวั 101 50.5 
11 – 20 ตวั 57 28.5 
21 – 30 ตวั 30 15.0 
31 ตวั ขึน้ไป 12 6.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 29 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนไกช่นที่เลีย้งไว้เพื่อชนไก ่1 – 10 
ตวั จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คอื 11 – 20 ตวั จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อย
ละ 28.5 ถดัมา คอื 21 – 30 ตวั จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 15.0 และ 31 ตวั ขึน้ไป จ านวน 
12 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามความถี่ ในการซื้อกรดอะมิโน

ส าหรบัไกช่น 
 

ความถ่ีในการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไก่ชน 

จ านวน 
ร้อยละ 

เดอืนละ 3 ครัง้ขึน้ไป 30 15.0 
เดอืนละ 2 ครัง้ 57 28.5 
เดอืนละ 1 ครัง้ 69 34.5 
ทกุๆ 2 เดอืน 44 22.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 30 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชน เดอืนละ 1 ครัง้ จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คอื เดอืนละ 2 ครัง้ จ านวน 
57 คน คดิเป็นร้อยละ 28.5 ถดัมา คอื ทกุๆ 2 เดอืน จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 22.0 และ
เดอืนละ 3 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 31 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามคา่ใชจ้่ายในการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นตอ่ครัง้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อกรดอะมิโน

ส าหรบัไก่ชนต่อคร ัง้ 
จ านวน 

ร้อยละ 

100 – 500 บาท 43 21.5 
501 – 1,000 บาท 60 30.0 
1,001 – 1,500 บาท 57 28.5 
1,500 บาทขึน้ไป 40 20.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีคา่ใชจ้่ายในการซื้อกรดอะมโินส าหรบัไก่
ชนตอ่ครัง้ 501 – 1,000 บาท  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ 1,001 – 
1,500 บาท จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 28.5 ถดัมา คอื 100 – 500 บาท จ านวน 43 คน คดิ
เป็นร้อยละ 21.5 และ 1,500 บาทขึน้ไป จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 32 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามรูปแบบกรดอะมโินส าหรบัไกช่นที่

นิยมซื้อ 
  

รปูแบบกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชนท่ี
นิยมซื้อ 

จ านวน 
ร้อยละ 

แบบน ้าส าหรบัละลายในน ้าดื่ม 101 50.5 
แบบเม็ด/แคปซูล 51 25.5 
แบบฉีด 48 24.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 32 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชนที่นิยม
ซื้อเป็นแบบน ้าส าหรบัละลายในน ้าดื่ม จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คอื แบบ
เม็ด/แคปซูล จ านวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5 และแบบฉีด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 33 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามยี่หอ้กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่ซื้อ
บอ่ยที่สุด 

  
ยี่ห้อกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชนท่ีซือ้

บ่อยท่ีสุด 
จ านวน 

ร้อยละ 

ซีเอม ฟาม่า 72 36.0 
แอลคอน 71 35.5 
เพอฟอร์แมนซ์ 57 28.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 33 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มียี่หอ้กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่ซื้อบ่อย
ที่สุด คอื ซีเอม ฟาม่า จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คอื แอลคอน จ านวน 71
คน คดิเป็นร้อยละ 35.5 และเพอฟอร์แมนซ์ จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 28.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 34 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเหตผุลที่เลอืกซื้อยี่หอ้กรดอะมิโน

ส าหรบัไกช่น 
 

เหตผุลท่ีเลือกซื้อยี่ห้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไก่ชน 

จ านวน 
ร้อยละ 

มีผู้แนะน าใหใ้ช ้ 66 33.0 
ราคาประหยดั 55 27.5 
สารอาหารครบถ้วน 46 23.0 
หาซื้อง่าย 33 16.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 34 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตผุลที่เลอืกซื้อยี่หอ้กรดอะมโินส าหรบั
ไกช่น คอื มีผู้แนะน าใหใ้ช ้จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา คือ  ราคาประหยัด 
จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5 ถดัมา คอื สารอาหารครบถ้วน จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อย
ละ 23.0 และหาซื้อง่าย จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดบั 
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1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน 
 
ตารางที่ 35 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามคณุสมบตัิหรือ

องคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสินใจซ้ือ 
 

คณุสมบติัหรือองค์ประกอบท่ีท าให้ตดัสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเขา้จากตา่งประเทศที่มีคณุภาพ 
มีส่วนท าใหท้า่นตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ 

3.33 1.118 

ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่มีเลขทะเบยีนจากกรมปศุ
สตัว์เพราะมีความน่าเชื่อถือ 

3.27 1.105 

ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของกรดอะมโินส าหรบัไกช่นเป็น
อนัดบัแรก 

3.47 1.173 

ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ที่ทา่นใชเ้ป็นประจ า 3.21 1.213 
ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมโิน
ส าหรบัไกช่น 

3.57 1.154 

ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้าน
จ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่น 

3.30 1.122 

ทา่นกลบัไปซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นซ ้าร้านเดมิที่ทา่นรู้สึก
พงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบริการจากร้านจ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นนัน้ 

3.29 1.266 

 
จากตารางที่ 35 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ตอ่พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

ตามคณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสินใจซ้ือ มีประเดน็ที่กลุ่มตวัอย่างให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก ่เรื่องใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน  มีค่าเฉลี่ย 
เทา่กบั 3.57 รองลงมาคอื ใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเป็นอนัดบัแรก 
มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.47 และเรื่องกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเขา้จากตา่งประเทศที่มีคณุภาพ มี
ส่วนท าใหท้า่นตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้  มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 36 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์น
การซื้อหรือการน าไปใช ้

 
วตัถปุระสงค์ในการซื้อหรือการน าไปใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นชว่ยเสริมสร้างกลา้มเน้ือของไกใ่ห้
แขง็แรง เจริญอาหารมากขึน้ 

3.34 1.201 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อไกอ่่อนแอ ซีด ซึม กนิ
อาหารไดน้้อยลง 

3.34 1.221 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงรา่งกายไก่
ชนกอ่นชน 

3.37 1.241 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงรา่งกายไก่
ชนหลงัชน 

3.57 1.242 

 
จากตารางที่ 36 พบว่า ระดบัการกระท าตอ่วตัถุประสงคใ์นการซื้อหรือการน าไปใช้ มี

ประเดน็ที่กลุม่ตวัอย่างใหค้า่เฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก ่เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่ อต้องการ
บ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.57 รองลงมาคอื เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรับ
ไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไกช่นกอ่นชน มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.37 เรื่ องจะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อไกอ่่อนแอ ซีด ซึม กนิอาหารไดน้้อยลง และ เรื่องกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นชว่ย
เสริมสร้างกลา้มเน้ือของไกใ่หแ้ขง็แรง เจริญอาหารมากขึน้ มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.34 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 37 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามบุคคลที่มี
อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ 

 
บคุคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นดว้ยตนเอง 3.40 1.232 
ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเจ้าของ/
พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นแนะน า 

3.41 1.187 

ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเพื่อนหรือคน
รู้จกัแนะน า 

3.31 1.188 

ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเจ้าของฟารม์
หรือผู้เพาะพนัธ์ุไกช่นแนะน า 

2.97 1.309 

 
จากตารางที่ 37 พบว่า ระดบัการกระท าตอ่บคุคลที่มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ มีประเด็น

ที่กลุม่ตวัอย่างใหค้า่เฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก ่เรื่องตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเจ้าของ/
พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นแนะน า มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.41 รองลงมาคอื 
เรื่องตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นดว้ยตนเอง มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.40 เรื่ องตดัสินใจซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเพื่อนหรือคนรู้จักแนะน า  มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.31 และเรื่ อง
ตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเจ้าของฟาร์มหรือผู้เพาะพนัธ์ุไกช่นแนะน า มีคา่เฉลี่ย 
เทา่กบั 2.97 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 38 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามโอกาสในการซือ้ 
 

โอกาสในการซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะตอ้งการทดลองใช้
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

3.06 1.218 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้ดี 3.35 1.142 
ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เหน็ผลดี
ชดัเจนกบัตวัไก ่

3.35 1.298 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นในชว่งโปรโมช ัน่ของแถม 3.38 1.274 
 

จากตารางที่ 38 พบว่า ระดบัการกระท าตอ่โอกาสในการซื้อ มีประเดน็ที่กลุม่ตวัอย่างให้
คา่เฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก ่เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นในชว่งโปรโมช ัน่ของแถม  มีค่าเฉลี่ย 
เทา่กบั 3.38 รองลงมาคอื เรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เห็นผลดีชดัเจนกบั
ตวัไก ่และ เรื่องจะซื้อกรดอะมโินส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้ดี มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.35 
และเรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  มีค่าเฉลี่ย 
เทา่กบั 3.06 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 39 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามช่องทางหรือ
แหลง่ที่ผู้บริโภคซื้อ 

 
ช่องทางหรือแหล่งท่ีผ ู้บริโภคซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่นป่า/บอ่นบา้นที่ชน
ไก ่

3.44 1.172 

ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่นธุรกจิ 3.31 1.261 
ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่นขนาดใหญ่คา้ส่ง 

3.28 1.248 

ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่นขนาดเลก็คา้ปลกี 

3.07 1.332 

ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากชอ่งทางจ าหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ต 

3.07 1.337 

 
จากตารางที่ 39 พบว่า ระดบัการกระท าตอ่ชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผูบ้ริโภคซื้อ มีประเดน็ที่

กลุม่ตวัอย่างใหค้า่เฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก ่เรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่นป่า/บอ่นบา้น
ที่ชนไก ่มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.44 รองลงมาคอื เรื่ องเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนจากบ่อน
ธุรกจิ มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.31 เรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้านจ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นขนาดเลก็คา้ปลกี มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.28 เรื่องเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน
จากร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นขนาดใหญ่คา้ส่ง และเรื่องเคยซื้อกรดอะมโินส าหรบัไก่
ชนจากชอ่งทางจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.07 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามข ัน้ตอน
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 

 
ข ัน้ตอนกระบวนการในการตดัสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทา่นจะคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบัไกช่นผา่น
ชอ่งทางเว็บไซต ์และชอ่งทางออนไลน์กอ่นการตดัสินใจซ้ือ 

3.20 1.303 

ทา่นจะมีการเปรียบเทยีบราคากรดอะมิโนส าหรบัไกช่นกอ่น
การตดัสินใจซ้ือ 

3.25 1.275 

ทา่นจะสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจาก
เพื่อนหรือคนรู้จกักอ่นการตดัสินใจซ้ือ 

3.13 1.229 

ทา่นสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมโินส าหรบัไกช่น จากร้าน
จ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นที่ทา่นเคยซื้อ กอ่นตดัสินใจ
ซื้อ 

3.37 1.233 

ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะความมชีื่อเสยีงของ
ตราสินคา้ 

3.32 1.199 

หากทา่นใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ด ีทา่นจะซื้อ
ผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ 

3.33 1.307 

 
จากตารางที่ 40 พบว่า ระดบัการกระท าตอ่ชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผูบ้ริโภคซื้อ มีประเดน็ที่

กลุม่ตวัอย่างใหค้า่เฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก ่เรื่องสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบัไกช่น จาก
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นที่ทา่นเคยซื้อ กอ่นตดัสินใจซื้อ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.37 
รองลงมาคอื เรื่องหากทา่นใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ด ีทา่นจะซื้อผลติภณัฑช์นิด
อื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.33 และเรื่องจะซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเพราะ
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา้ มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.32 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนมุาน 
 

การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิตเิชงิอนุมาน จะเป็นการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติข ัน้สูงเพื่อ
น าผลการวิเคราะหน์ัน้ไปอ้างอิงแทนประชากร ซึ่งความถูกตอ้งจะตอ้งขึน้อยู่กบัวิธีการที่จะเลอืก
ตวัอย่างที่จะเป็นตวัแทนที่ดีตามหลกัการทางสถิติ  โดยผลการวิเคราะห์ของการแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Analysis) มีรายละเอียดดงันี้ 
 

2.1 การคดัเลือกค าถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิตเิชงิอนุมานของผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่

ชนในจงัหวดัสุพรรณบรุี โดยใชก้ารวิเคราะหเ์พื่อคดัเลอืกค าถามที่มีการกระจายค าตอบที่ดีและ
เป็นค าถามที่ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง โดยน าเสนอ ดงันี้ 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงการกระจายตวัของค าตอบเรื่องพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
 

จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละค าถามที่จะใช้ใน
การแบง่กลุม่ พบว่า ไม่มีค าถามข้อที่มีการกระจายตวั (Distribution) ของค าตอบน้อย และ
พจิารณาเหน็ควรใหน้ าออกจากวิเคราะห ์ 
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงค าถามขอ้ที่มีความสมัพนัธ์กนัเองสูง 
 
ค าถาม 
ขอ้ที่ 

ตวัค าถามที่เขยีนใน 
แบบสอบถาม 

ค าถาม 
ขอ้ที่ 

ตวัค าถามที่เขยีนใน 
แบบสอบถาม 

ค าถาม 
ขอ้ที่ 

คา่ Pearson 
Correlation (r) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 จากตารางที่ 41 พบว่า ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตวัแปรเชงิปริมาณ โดยการหาคา่สมัประ
สิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) ซึ่งพบว่าไม่มีค าถามขอ้ใดที่มีคา่ r มากกว่า 0.8 และน้อยกว่า -0.8 ดงันัน้จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งตดัค าถามขอ้ใดออกจากการวิเคราะห์ 
 

2.2 การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) 
 
การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการ

ซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรุี ใชว้ิธีการวิเคราะหก์ลุม่ (Cluster Analysis) โดยใช้ Dendogram ที่มา
จากการวิเคราะห์กลุ่มแบบข ัน้ตอน (Hierarchical Cluster Analysis) ช่วยในการพิจารณา
จ านวนกลุม่ย่อย (Cluster) ที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดงันี้ 
 
ตารางที่ 42 สรุปผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical 
 
จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Coefficient 
ในการยุบรวมในล าดบัถดัไป 

%ความแตกต่างก่อนการยุบรวม
ในล าดบัถดัไปเทียบกบัในล าดบั

ปัจจบุนั 
7 106.14 2.30% 
6 111.74 2.36% 
5 128.57 2.66% 
4 149.10 3.00% 
3 260.52 5.09% 
2 590.13 10.97% 
1   
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 ตารางที่ 42 จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method) โดย
ใชด้า้นระยะหา่งเป็นเกณฑ ์ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงในอนัดบัแรก เท่ากบั 10.97% 
และอบัดบัถดัมาเทา่กบั 5.09% จากการเลอืกกลุม่ตวัอย่างจะพจิารณาจ านวนกลุม่ในข ัน้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบจาก รูปที่ 2 ดา้นลา่งนี้ จะพบกลุม่ที่อยู่สูงที่สุดคอืกลุม่ที่ 2 แต่กลุ่มที่
เหมาะสมในครัง้นี้ เลอืกใช ้ที่ 3 กลุม่ เพื่อความละเอียดในการศกึษาชดุขอ้มูลจากกลุม่ตวัอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงคา่ Agglomeration Coefficient เมื่อยุบ 
            รวมกลุม่ 
 

จากภาพที่ 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงค่า Agglomeration Coefficient 
เมื่อยุบรวมกลุม่ แสดงใหเ้หน็ว่าหลงัจากการยุบรวมกลุม่ 3 แลว้เปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลง 
เริ่มคงที่ 
 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%
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12.00%
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ภาพที่ 4 Dendogram แสดงถึงจ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่สามารถแบง่ได ้3 กลุม่ เป็นประชากร

ที่มีความคลา้ยคลงึกนัที่สุด 
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2.3 การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Means 

ตารางที่ 43 สรุปผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 
 

Cluster จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
1 85 42.5 
2 104 52.0 
3 11 5.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 43 พบว่า โดยกลุม่ 1 มีจ านวน 85 คน กลุม่ 2 มีจ านวน 104 คน กลุ่ม 3 
มีจ านวน 11 คน จะเหน็ไดว้่าไม่มีกลุม่ใดเป็นกรณี Outlier 
 
ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทยีบค าถามที่มีคะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแตล่ะ Cluster (เรียงตาม 
      คะแนนในแตล่ะกลุม่) ไดด้งันี้ 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุง
ร่างกายไกช่นกอ่น
ชน 

4.00 ใหค้วามส าคญั
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโนส าหรบั
ไกช่น 

3.24 ตดัสินใจซ้ือ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นดว้ย
ตนเอง 

4.36 

จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
เพราะใชแ้ลว้เหน็
ผลดชีดัเจนกบัตวั
ไก ่

3.96 ทา่นใชก้รดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นยี่หอ้
ไหนแลว้ด ีทา่นจะ
ซื้อผลติภณัฑช์นิด
อื่นที่เป็นของยี่หอ้
เดมิ 

3.15 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุง
ร่างกายไกช่นหลงั
ชน 

4.18 
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ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทยีบค าถามที่มีคะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแตล่ะ Cluster (เรียงตาม 
      คะแนนในแตล่ะกลุม่) ไดด้งันี้ (ตอ่) 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นที่
น าเขา้จาก
ตา่งประเทศที่มี
คณุภาพมีส่วนท า
ใหท้า่นตดัสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้ 

3.94 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
เพราะเหน็คนอื่น
ใชแ้ลว้ด ี

3.02 ใหค้วามส าคญั
เรื่องความมี
ชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือของร้าน
จ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่น 

4.00 

ใหค้วามส าคญั
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเป็น
อนัดบัแรก 

3.92 จะสอบถามขอ้มลู
เกี่ยวกบักรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่น
จากเพื่อนหรือคน
รู้จกักอ่นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

3.00 ใหค้วามส าคญั
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเป็น
อนัดบัแรก 

3.91 

จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุง
ร่างกายไกช่นหลงั
ชน 

3.92 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
ในชว่งโปรโมช ัน่
ของแถม 

2.94 กลบัไปซื้อกรดอะ
มิโนส าหรบัไกช่น
ซ ้าร้านเดมิที่ทา่น
รู้สึกพงึพอใจใน
ผลติภณัฑแ์ละ
บริการจากร้าน 

3.73 

สอบถามขอ้มูล
เกี่ยวกบักรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่น 
จากร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นที่
ทา่นเคย 

3.89 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุง
ร่างกายไกช่นหลงั
ชน 

2.93 ใหค้วามส าคญั
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น 

3.55 
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ตารางที่ 44 ตารางเปรียบเทยีบค าถามที่มีคะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแตล่ะ Cluster (เรียงตาม 
      คะแนนในแตล่ะกลุม่) ไดด้งันี้ (ตอ่) 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลี่ย 
ซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นที่มี
เลขทะเบยีนจาก
กรมปศสุตัว์เพราะ
มีความน่าเชื่อถือ 

3.88 ใหค้วามส าคญั
เรื่องราคาของ
กรดอะมิโนส าหรบั
ไกช่นเป็นอนัดบั
แรก 

2.91 กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นที่
น าเขา้จาก
ตา่งประเทศที่มี
คณุภาพมีส่วนท า
ใหท้า่นตดัสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้ 

3.45 

จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ไกอ่่อนแอ ซีด ซึม
กนิอาหารได้
น้อยลง 

3.85 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อ
ตอ้งการบ ารุง
ร่างกายไกช่นกอ่น
ชน 

2.91 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
เพราะความมี
ชื่อเสียงของตรา
สินคา้ 

3.36 

ใหค้วามส าคญั
เรื่องสารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น 

3.82 ตดัสินใจซ้ือกรดอะ
มิโนส าหรบัไกช่น
เพราะเพื่อนหรือ
คนรู้จกัแนะน า 

2.91 จะคน้หาขอ้มูล
เกี่ยวกบักรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่น
ผ่านชอ่งทาง
เว็บไซต ์และ
ชอ่งทางออนไลน์
กอ่นการ 

3.27 

กรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นชว่ย
เสริมสร้าง
กลา้มเน้ือของไก่
ใหแ้ขง็แรงเจริญ
อาหารมากขึน้ 

3.81 เคยซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นจาก
บอ่นธุรกจิ 

2.88 จะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น
เพราะใชแ้ลว้เหน็
ผลดชีดัเจนกบัตวั
ไก ่

3.18 
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จากตารางที่ 44 ค าถามที่มีคะแนนสูงสดุในแตล่ะ Cluster นัน้ สามารถสรุปลกัษณะเดน่
ของแตล่ะ Cluster ไดด้งันี้ 

Cluster ที่ 1 กลุม่นี้มีพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเมื่ อต้องการบ ารุง
ร่างกายไกช่นกอ่นชน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เห็น
ผลดชีดัเจนกบัตวัไก ่และกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเขา้จากตา่งประเทศที่มีคณุภาพมีส่วนท า
ใหท้า่นตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามคณุสมบตัขิองกรดอะมิโน” 

Cluster ที่ 2 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่น เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ดี ท่านจะ
ซื้อผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใช้
แลว้ด ีโดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามยี่หอ้ของกรดอะมิโน” 

Cluster ที่ 3 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนด้วยตนเอง 
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่ อต้องการบ ารุงร่างกายไก่ชนหลงัชน 
และใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่น 
โดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามตวัแทนจ าหน่ายกรดอะมิโน” 
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2.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 
 
ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชนที่
น าเขา้จาก
ต่างประเทศที่
มคุีณภาพมี
ส่วนท าให้ท่าน
ตัดสนิใจซือ้
มากยิง่ขึน้ 

Between 
Groups 

76.846 2 38.423 33.996 .000 

Within 
Groups 

222.654 197 1.130 
    

Total 299.500 199 

      

ท่านซือ้กรดอะ
มโินส าหรับไก่
ชนที่มเีลข
ทะเบยีนจาก
กรมปศุสตัว์
เพราะมคีวาม
น่าเชื่อถือ 

Between 
Groups 

56.421 2 28.210 26.148 .000 

Within 
Groups 

212.534 197 1.079 
    

Total 268.955 199 
      

ท่านให้
ความส าคัญ
เรื่องราคาของ
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เป็นอนัดับแรก 

Between 
Groups 

50.241 2 25.121 18.921 .000 

Within 
Groups 

261.554 197 1.328 
    

Total 311.795 199 
      

ท่านซือ้กรดอะ
มโินส าหรับไก่
ชนยีห่้อที่ท่าน
ใช้เป็นประจ า 

Between 
Groups 

47.766 2 23.883 16.081 .000 

Within 
Groups 

292.589 197 1.485 
    

Total 340.355 199       

 
 
 
 



79 
   

ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ท่านให้
ความส าคัญ
เรื่อง
สารอาหาร
ครบถ้วนของ
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน 

Between 
Groups 

15.924 2 7.962 5.227 .006 

Within 
Groups 

300.071 197 1.523 
    

Total 315.995 199 
      

ท่านให้
ความส าคัญ
เรื่องความมี
ชื่อเสยีงและ
น่าเชื่อถือของ
ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน 

Between 
Groups 

37.812 2 18.906 13.950 .000 

Within 
Groups 

266.983 197 1.355 
    

Total 304.795 199 

      

ท่านกลบัไป
ซือ้กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ซ า้ร้านเดิมที่
ท่านรู้สกึพงึ
พอใจใน
ผลติภัณฑแ์ละ
บริการจาก
ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
นัน้ 

Between 
Groups 

68.603 2 34.302 23.626 .000 

Within 
Groups 

286.017 197 1.452 
    

Total 354.620 199 
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ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ช่วยเสริมสร้าง
กลา้มเน้ือของ
ไก่ให้แขง็แรง
เจริญอาหาร
มากขึน้ 

Between 
Groups 

72.603 2 36.301 30.494 .000 

Within 
Groups 

234.517 197 1.190 
    

Total 307.120 199 
      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เมื่อไก่อ่อนแอ 
ซดี ซมึกิน
อาหารได้
น้อยลง 

Between 
Groups 

76.024 2 38.012 33.047 .000 

Within 
Groups 

226.596 197 1.150 
    

Total 302.620 199 
      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เมื่อต้องการ
บ ารุงร่างกาย
ไก่ชนก่อนชน 

Between 
Groups 

75.654 2 37.827 30.265 .000 

Within 
Groups 

246.221 197 1.250 
    

Total 321.875 199 
      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เมื่อต้องการ
บ ารุงร่างกาย
ไก่ชนหลงัชน 

Between 
Groups 

52.131 2 26.066 18.171 .000 

Within 
Groups 

282.589 197 1.434 
    

Total 334.720 199 
      

ท่านตัดสนิใจ
ซือ้กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ด้วยตนเอง 

Between 
Groups 

42.644 2 21.322 13.898 .000 

Within 
Groups 

302.231 197 1.534 
    

Total 344.875 199       
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ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ท่านตัดสนิใจ
ซือ้กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะเจ้าของ/
พนักงานขาย
ร้านจ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
แนะน า 

Between 
Groups 

78.650 2 39.325 37.322 .000 

Within 
Groups 

207.570 197 1.054 
    

Total 286.220 199 

      

ท่านตัดสนิใจ
ซือ้กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะเพื่อน
หรือคนรู้จัก
แนะน า 

Between 
Groups 

11.821 2 5.910 4.547 .012 

Within 
Groups 

256.054 197 1.300 
    

Total 267.875 199 
      

ท่านตัดสนิใจ
ซือ้กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะเจ้าของ
ฟาร์มหรือผู้
เพาะพนัธุ์ไก่
ชนแนะน า 

Between 
Groups 

25.639 2 12.820 7.718 .001 

Within 
Groups 

327.236 197 1.661 
    

Total 352.875 199 
      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะต้องการ
ทดลองใช้
ผลติภัณฑ์
ใหม่ๆ 

Between 
Groups 

16.340 2 8.170 5.452 .005 

Within 
Groups 

295.215 197 1.499 
    

Total 311.555 199 
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ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะเห็นคน
อื่นใช้แลว้ดี 

Between 
Groups 

22.118 2 11.059 11.658 .000 

Within 
Groups 

186.877 197 .949 
    

Total 208.995 199       
ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะใช้แลว้
เห็นผลดี
ชัดเจนกับตัว
ไก่ 

Between 
Groups 

69.150 2 34.575 25.797 .000 

Within 
Groups 

264.030 197 1.340 
    

Total 333.180 199 
      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ในช่วง
โปรโมชัน่ของ
แถม 

Between 
Groups 

4.345 2 2.173 1.201 .303 

Within 
Groups 

356.375 197 1.809 
    

Total 360.720 199 
      

ท่านเคยซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากบ่อนป่า/
บ่อนบา้นที่ชน
ไก่ 

Between 
Groups 

42.451 2 21.225 14.650 .000 

Within 
Groups 

285.424 197 1.449 
    

Total 327.875 199 
      

ท่านเคยซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากบ่อนธุรกิจ 

Between 
Groups 

42.085 2 21.043 13.752 .000 

Within 
Groups 

301.435 197 1.530 
    

Total 343.520 199       
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ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ท่านเคยซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากร้าน
จ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
ขนาดใหญ่ค้า
ส่ง 

Between 
Groups 

32.863 2 16.431 11.515 .000 

Within 
Groups 

281.117 197 1.427 
    

Total 313.980 199 

      

ท่านเคยซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากร้าน
จ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
ขนาดเลก็ค้า
ปลกี 

Between 
Groups 

40.686 2 20.343 13.034 .000 

Within 
Groups 

307.469 197 1.561 
    

Total 348.155 199 

      

ท่านเคยซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากช่องทาง
จ าหน่ายทาง
อนิเตอร์เน็ต 

Between 
Groups 

5.180 2 2.590 1.260 .286 

Within 
Groups 

404.800 197 2.055 
    

Total 409.980 199 
      

จะค้นหาขอ้มลู
เกี่ยวกับ
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ผ่านช่องทาง
เวบ็ไซต์ และ
ช่องทางออน 
ไลน์ก่อนการ
ตัดสนิใจซือ้ 

Between 
Groups 

8.800 2 4.400 2.533 .082 
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ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ท่านจะมกีาร
เปรียบเทียบ
ราคากรดอะมิ
โนส าหรับไก่
ชนก่อนการ
ตัดสนิใจซือ้ 

Between 
Groups 

37.541 2 18.771 13.005 .000 

Within 
Groups 

284.334 197 1.443 
    

Total 321.875 199 
      

ท่านจะ
สอบถาม
ขอ้มลูเกี่ยวกับ
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
จากเพื่อนหรือ
คนรู้จักก่อน
การตัดสนิใจ
ซือ้ 

Between 
Groups 

39.924 2 19.962 20.276 .000 

Within 
Groups 

193.951 197 .985 
    

Total 233.875 199 

      

ท่านสอบถาม
ขอ้มลูเกี่ยวกับ
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน 
จากร้าน
จ าหน่าย
อาหารและ
อุปกรณ์ไก่ชน
ที่ท่านเคยซือ้ 
ก่อนตัดสนิใจ
ซือ้ 

Between 
Groups 

67.178 2 33.589 25.935 .000 

Within 
Groups 

255.142 197 1.295 
    

Total 322.320 199 

      

ท่านจะซือ้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
เพราะความมี
ชื่อเสยีงของ
ตราสนิค้า 

Between 
Groups 

46.528 2 23.264 18.161 .000 

Within 
Groups 

252.352 197 1.281 
    

Total 298.880 199 
      

ตารางที่ 45 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA (ตอ่) 
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Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

หากท่านใช้
กรดอะมโิน
ส าหรับไก่ชน
ยีห่้อไหนแลว้
ดี ท่านจะซือ้
ผลติภัณฑ์
ชนิดอื่นที่เป็น
ของยีห่้อเดิม 

Between 
Groups 

30.548 2 15.274 9.476 .000 

Within 
Groups 

317.532 197 1.612 
    

Total 348.080 199 

      

 
 จากตารางที่ 45 พบว่า ระดบัการกระท าของพฤตกิรรม มีผลตอ่การพฤติกรรมการซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี ทุกด้าน ได้แก่ คุณสมบตัิที่ใช้ในการเลือกซื้อ 
วตัถุประสงคใ์นการซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ โอกาสในการซื้อ สถานที่ซื้อ และข ัน้ตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ มีความแตกตา่งระหว่าง 3 กลุม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (sig.) ที่ระดบั 0.005 
จ านวน 27 ค าถาม ยกเว้นขอ้ค าถาม ดงันี้ 
 1. ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นในชว่งโปรโมช ัน่ของแถม (โอกาสในการซื้อ) 
 2. ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากชอ่งทางจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต (สถานที่
ซื้อ) 
 3. จะคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบัไกช่นผ่านชอ่งทางเวบ็ไซต์ และชอ่งทาง
ออนไลน์กอ่นการตดัสินใจซ้ือ (ข ัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ) 

โดยสามารถแสดงความแตกตา่งจากกราฟ ดงัตอ่ไปนี้ 
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ภาพที่ 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นคณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสินใจซื้อ 

ที่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 5 พบว่า กลุม่ที่ 1 ใหค้วามส าคญัเรื่องกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเข้าจาก
ตา่งประเทศที่มีคณุภาพ กลุม่ที่ 2 ใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถว้นของกรดอะมิโนส าหรบั
ไกช่น และกลุม่ที่ 3 ใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่น 
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ภาพที่ 6 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นวตัถุประสงค์ในการซื้อหรือการน าไปใช้ ที่มี

นยัส าคญัทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 6 พบว่า กลุม่ที่ 1 จะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อไกอ่่อนแอ ซีด ซึม กิน
อาหารไดน้้อยลง กลุม่ที่ 2 จะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไก่ชนก่อน
ชน และกลุม่ที่ 3 จะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน 
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ภาพที่ 7 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นบคุคลที่มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ ที่มีนัยส าคญั

ทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 7 พบว่า กลุ่มที่ 1 ตดัสินใจซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเพราะเจ้าของ/
พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นแนะน า กลุ่มที่ 2 ตดัสินใจซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเพราะเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า และกลุม่ที่ 3 ตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน
ดว้ยตนเอง 
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ภาพที่ 8 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นโอกาสในการซื้อ ที่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 8 พบว่า กลุม่ที่ 1 จะซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเพราะใช้แล้วเห็นผลดี
ชดัเจนกบัตวัไก ่กลุม่ที่ 2 จะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้ด ีและกลุ่มที่ 3 
จะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เหน็ผลดชีดัเจนกบัตวัไก ่
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ภาพที่ 9 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผู้บริโภคซื้อ  ที่มีนัยส าคญั

ทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 9 พบว่า กลุม่ที่ 1 เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่นขนาดเลก็คา้ปลกี กลุม่ที่ 2 เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบ่อนป่า/บ่อน
บา้นที่ชนไก ่และกลุม่ที่ 3 เคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์
ไกช่นขนาดใหญ่คา้ส่ง 
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ภาพที่ 10 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งดา้นชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผู้บริโภคซื้อ ที่มีนยัส าคญั

ทางสถิต ิ
 
 จากภาพที่ 10 พบว่า กลุม่ที่ 1 สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรับไก่ชน จาก
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นที่ทา่นเคยซื้อ กอ่นตดัสินใจซ้ือ กลุม่ที่ 2 จะสอบถามขอ้มลู
เกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากเพื่อนหรือคนรู้จกักอ่นการตดัสินใจซ้ือ และกลุม่ที่ 3 จะซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะความมีชื่อเสียงของตราสินคา้ 
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2.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ Chi – 
Square 
 
ตารางที่ 46 สรุปการวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยใช้ 
      การทดสอบ Chi – Square 
 

ข้อค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

เพศ ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด ชาย 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด หญิง 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด ชาย 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด หญิง 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด ชาย 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด หญิง 

รายไดต้อ่เดอืน ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด 20,001–
30,000 บาท 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด 40,001-
50,000 บาท 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด ต ่ากว่า 
20,000 บาท 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด มากกว่า 
50,001 บาท 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
มากที่สุด 20,001–
30,000 บาท 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยที่สุด มากกว่า 
50,001 บาท 

 
 จากตารางที่ 46 พบว่า ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลท ัว่ไป ไดแ้ก ่เพศ และรายได้ต่อเดือน 
มีความแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใช้การทดสอบ Chi – 
Square แสดงไดด้งักราฟตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 47 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อย จ าแนกตามเพศ 
Crosstab 

 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 
เพศ ชาย Count 81 102 9 192 

% within เพศ 42.2% 53.1% 4.7% 100.0% 
Residual -.6 2.2 -1.6  

หญงิ Count 4 2 2 8 

% within เพศ 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 
Residual .6 -2.2 1.6  

Total Count 85 104 11 200 
% within เพศ 42.5% 52.0% 5.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.040a 2 .030 
Likelihood Ratio 4.721 2 .094 
Linear-by-Linear Association .348 1 .555 
N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .44. 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงแผนภูมิกลุม่ย่อยเกี่ยวกบัจ านวนและเพศ 
 ภาพที่ 11 พบว่า กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 และกลุม่ที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
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ตารางที่ 48 การวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างกลุม่ย่อย จ าแนกตามรายไดต้อ่เดอืน 
 

Crosstab 

 
Cluster Number of Case 
1 2 3 

รายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่า 20,000 บาท Count 22 34 2 
% within รายไดต่้อเดอืน 37.9% 58.6% 3.4% 
Residual -2.6 3.8 -1.2 

20,001–30,000 บาท Count 32 30 5 
% within รายไดต่้อเดอืน 47.8% 44.8% 7.5% 
Residual 3.5 -4.8 1.3 

30,001-40,000 บาท Count 14 17 4 
% within รายไดต่้อเดอืน 40.0% 48.6% 11.4% 
Residual -.9 -1.2 2.1 

40,001-50,000 บาท Count 5 17 0 
% within รายไดต่้อเดอืน 22.7% 77.3% .0% 
Residual -4.4 5.6 -1.2 

มากกว่า 50,001 บาท Count 12 6 0 
% within รายไดต่้อเดอืน 66.7% 33.3% .0% 
Residual 4.4 -3.4 -1.0 

Total Count 85 104 11 
% within รายไดต่้อเดอืน 42.5% 52.0% 5.5% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 15.769a 8 .046 
Likelihood Ratio 17.335 8 .027 
Linear-by-Linear Association .627 1 .429 
N of Valid Cases 200   
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .99. 
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ภาพที่ 12 แสดงแผนภูมิกลุม่ย่อยเกี่ยวกบัจ านวนและรายไดต้อ่เดอืน 

 
ภาพที่ 12 พบว่า กลุม่ที่ 1 ส่วนใหญ่มีรายไดต้อ่เดอืน 20,001 – 30,000 บาท กลุม่ที่ 2 

มีรายไดต้อ่เดอืนต ่ากว่า 20,000 บาท และกลุม่ที่ 3 มีรายไดต้อ่เดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาคน้คว้าอิสระเรื่อง “การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน 
โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรุี” มีวตัถุประสงคใ์นการศกึษา เพื่อ 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผู้เลี้ยงไก่ชนใน
จงัหวดัสุพรรณบรุี 

2. เพื่อศกึษาการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี  

โดยผู้ศกึษาไดส้รุปผลการศกึษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

 
5.1 สรปุผลการศึกษา  
 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูล สามารถสรุปผล ไดด้งันี้ 
 

5.1.1 ศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผูเ้ลีย้งไกช่นใน
จงัหวดัสุพรรณบรุี พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบนัเลีย้งไกช่นสายพนัธ์ุลูกผสมไทยกบัพม่า มีระยะเวลาที่
เลีย้งไกช่นมา 5 - 10 ปี โดยมีเหตผุลที่เลีย้งไกช่น คอื ชนไก ่ส่วนใหญ่มีวิธอีอกก าลงักายให้ไก่
ชน คอื วิ่งสุ่ม ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 30 นาทตีอ่หนึ่งครัง้ ส่วนใหญ่ไปชนไก่ที่บ่อนบ้าน 
(ชมุชน) อาทติย์เว้นอาทติย์ โดยมีจ านวนไกช่นที่เลี้ยงท ัง้หมด 21 – 30 ตวั มีจ านวนไก่ชนที่
เลีย้งไว้เพื่อชนไก ่1 – 10 ตวั มคีวามถี่ในการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น เดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้
ละ ครัง้ 501 – 1,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นแบบน ้าส าหรับละลายใน
น ้าดื่ม ยี่หอ้ซีเอม ฟาม่า โดยมีผู้แนะน าใหใ้ช ้

ดา้นคณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสินใจซ้ือ พบว่า กลุม่ตวัอย่างใหค้วามส าคญั
เรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น และเรื่องราคาของกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชน 
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ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซื้อหรือการน าไปใช้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน และบ ารุงร่างกายไกช่นกอ่นชน 
 ดา้นบคุคลที่มีอิทธิพลการตดัสินใจซื้อ  พบว่า กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเพราะเจ้าของ/พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชนแนะน า  และ
ตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นดว้ยตนเอง 
 ด้านโอกาสในการซื้อ  พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนในช่วง
โปรโมช ัน่ของแถม และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใช้แล้วเห็นผลดีชดัเจนกบัตวัไก ่
รวมถึงจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้ดี 
 ดา้นชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผู้บริโภคซื้อ พบว่า กลุม่ตวัอย่างเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่
ชนจากบอ่นป่า/บอ่นบา้นที่ชนไก ่และเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่นธุรกจิ 
 ดา้นข ัน้ตอนกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบั
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่น จากร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นที่เคยซื้อ ก่อนตดัสินใจซื้อ  
และหากใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ด ีจะซื้อผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ 
  

5.2 ศกึษาการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี พบว่า 

การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการ
ซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรุี โดยการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method)  
ใชด้า้นระยะหา่งเป็นเกณฑ ์จ านวนกลุม่ที่เหมาะสมในการแบง่ไดแ้ก่  3 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 มี
จ านวนสมาชกิท ัง้สิ้น 85 คน คดิเป็นร้อยละ 42.5 กลุม่ที่ 2 มีจ านวนสมาชกิท ัง้สิ้น 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.0 และกลุม่ที่ 3 มีจ านวนสมาชกิท ัง้สิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากจ านวน
กลุม่ตวัอย่างท ัง้หมด 200 คน  โดยแตล่ะกลุม่มีพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น ดงันี้ 

กลุม่ที่ 1 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารงุร่างกายไก่
ชนกอ่นชน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะซื้อกรดอะมโินส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เหน็ผลดชีดัเจน
กบัตวัไก ่และกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมีส่วนท าให้ท่าน
ตดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ โดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามคณุสมบตัขิองกรดอะมิโน” 

กลุม่ที่ 2 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วนของกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น เป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหนแลว้ด ีทา่นจะซื้อ
ผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้
ด ีโดยเรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามยี่หอ้ของกรดอะมิโน” 

กลุม่ที่ 3 กลุม่นี้มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนด้วยตนเอง  เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน และให้
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ความส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไก่ชน  โดย
เรียกกลุม่นี้ว่า “กลุม่ที่ซื้อตามตวัแทนจ าหน่ายกรดอะมิโน” 
 
5.2 อภิปรายผล 

 
จากการศกึษาเรื่อง “การแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชน โดยใช้

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรุี” ผู้ศกึษาไดอ้ภิปรายผลการศกึษา ดงัตอ่ไปนี้ 
 

5.2.1 ศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนของผู้เลี้ยงไก่ชนใน
จงัหวดัสุพรรณบรุี โดยผู้ศกึษาน าแนวคดิการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภคของ ศริิวรรณ เสรีรตัน์ 
(2538) ในการหาค าตอบของความพงึพอใจของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผู้บริโภคคอื 6Ws และ 1H สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี้ 

1. ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ 
กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นเพศชาย มีอายุ 36 - 55 ปี มีอาชพีรบัจ้างท ัว่ไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท  

2. ผู้บริโภคตอ้งการซื้ออะไร (What does the customer buy?) กลุม่เป้าหมายตอ้งการ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นแบบน ้าส าหรบัละลายในน ้าดื่ม โดยตอ้งการกรดอะมิโนที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ (Why does the customer buy?) กลุม่เป้าหมายซื้อ
กรดอะมิโนเพื่อบ ารุงร่างกายไกช่นกอ่น และหลงัการชน 

4. ใครบา้งที่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?)  บคุคลที่มี
อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือของกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ตดัสินใจซื้อกรดอะมิโนส าหรับไก่ชนเพราะ
เจ้าของ/พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นแนะน า 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?) กลุม่เป้าหมายจะซื้อกรดอะมิ
โนส าหรบัไกช่นในชว่งโปรโมช ัน่ของแถม 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?) ช่องทางหรือแหล่งที่
กลุม่เป้าหมายใชใ้นการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น คอืบอ่นป่า/บอ่นบา้นที่ชนไก ่

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the customer buy?) กลุ่มเป้าหมายมีข ัน้ตอน
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ โดยการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรับไก่ชน จาก
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นที่เคยซื้อ 
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5.2.2 ศกึษาการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี ผู้ศกึษาไดอ้ภิปรายผลการศกึษา ดงัตอ่ไปนี้ 

กลุม่ที่ 1 เป็นกลุม่ที่ซื้อตามคณุสมบตัขิองกรดอะมิโน โดยจะเลือกซื้อกรดกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเมื่อต้องการบ ารุงร่างกายไก่ชนก่อนชน เนื่ องจากกรดอะมิโนนัน้ช่วยในการ
เสริมสร้างก าลงั และความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ท าใหไ้กช่นนัน้มีความอึด และทนทาน ผู้เลีย้ง
ไกช่นจึงมกัจะใชก้รดอะมิโนในการบ ารุงร่างกายไกช่นกอ่นน าไปชน นอกจากนี้ยงัพบว่า กรดอะ
มิโนส าหรบัไกช่นที่มีคณุภาพมีส่วนท าใหต้ดัสินใจซ้ือมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ
ราชญั ชื่นบญุ, (2550) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็ พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ มีผล
ตอ่การตดัสินใจเลอืกซื้ออยู่ในระดบัมาก ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุดคือ ด้าน
คณุภาพของอาหารสุนขั 

กลุม่ที่ 2 เป็นกลุม่ที่ซื้อตามยี่ห้อของกรดอะมิโน ซึ่ ง ให้ความส าคญัเรื่ องสารอาหาร
ครบถ้วนของกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น เพราะนอกจากกรดอะมิโนจะชว่ยรกัษาสมดลุในร่างกาย 
แลว้ กรดอะมิโนนัน้ยงัเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได ้
โดยทัว่ไปนัน้สตัว์ตอ้งการกรดอะมิโนที่จ าเป็นจากอาหาร ซึ่งในสตัว์ปีกมกัจะขาดกรดอะมโินเมท
ไทไอนีน ไลซีน อาร์จินีน และทริปโตเฟน เนื่องจากในอาหารสัตว์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมล็ด
ธญัพชืนัน้มีกรดอะมิโนเหลา่นี้ต ่า โดยทัว่ไปการขาดกรดอะมิโนเหลา่นี้มีผลเชน่เดยีวกบัการขาด
โปรตนีและมีลกัษณะพเิศษเฉพาะของการขาดกรดอะมิโนนัน้ ๆ ดว้ย เชน่ ในเอกสารของ NRC 
(1994) กลา่วถึงลกัษณะการขาดไลซีนท าใหข้นปีกมีสีจาง และการขาดกรดอะมิโนเมทไทโอนีน
ท าใหพ้ืน้เทา้ของไกเ่ป็นแผ่นด าหนา และมีรูปร่างของลิน้ผดิปกตเิมื่อร่างกายสตัว์ปีกขาดกรด อะ
มิโนลซูีน ไอโซลซูีน หรือเฟนิลอะลานีน ดงันัน้ผู้เลีย้งไกช่นจึงจ าเป็นตอ้งใหก้รดอะมิโน เพื่อเป็น
อาหารเสริมใหแ้กไ่กช่น 

กลุม่ที่ 3 เป็นกลุม่ที่ซื้อตามตวัแทนจ าหน่ายกรดอะมิโน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นดว้ยตนเอง และใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของ
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่น เน่ืองจากไกช่นนัน้สตัว์ที่มีมูลคา่คอ่นขา้งสูงขึน้อยู่กบัสาย
พนัธ์ุ และชื่อเสียงจากการชน โดยทัว่ไปไกช่นที่มีการน าไปชนในบ่อนแล้วชนะเงินพนันที่สูง 
มกัจะมีคา่ตวัสูงตามดว้ย โดยมีราคาตัง้แตห่ลกัพนั จนถึงหลกัแสน ดงันัน้การดแูล และการบ ารุง
ไกช่นจึงถือไดว้่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาหาร และยาบ ารุงต่างๆ ผู้เลี้ยงส่วน
ใหญ่มกัจะมีการหาขอ้มูลเป็นอย่างด ีเพื่อไม่ให้ไก่ได้ร ับอันตรายหลงัจากทานไปแล้ว ดงันัน้
ความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่น จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้
เลีย้งใหค้วามไว้วางใจ โดยมกัจะซื้อสินคา้ และผลติภณัฑต์า่งๆจากยี่หอ้เดมิ และร้านเดมิ  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
  
 เพื่อใหส้ามารถการก าหนดประเดน็ในการตดัสินใจ ก าหนดทางเลือก ส่วนตลาด กลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายและต าแหน่งทางการตลาด เพื่อการประเมินทางทางเลือกและวางแผนในการ
ด าเนินการจัดการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 
ดงัตอ่ไปนี้ 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาวิจยัครัง้นี้ 
จากผลการศกึษาครัง้นี้ สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกบัการ

แบง่ส่วนตลาด (Segmentation) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target)  และการก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑใ์นตลาด (Positioning) ไดด้งันี้ 
 1. การแบง่ส่วนตลาด (Segmentation) ตามผลการศึกษาสามารถก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยมีเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม ดงันี้ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนสายพนัธุ์
ลกูผสมไทยกบัพม่า และนิยมซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นแบบน ้าส าหรับละลายในน ้าดื่ม  เป็น
กลุม่ผู้เลีย้งไกช่นเพศชาย มีอายุ 36 - 55 ปี และมีอาชพีรบัจ้าง  
 2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target) กลุม่ผู้เลีย้งไกต่อ้งการน ากรดอะมิโนไปบ ารุง
ร่างกายไกช่นกอ่น และหลงัชน 
 3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) เป็นกรดอะมิโนที่มี
องคป์ระกอบของกรดอะมโินที่จ าเป็นตอ่ร่างกาย ไดแ้ก ่มิโนเมทไทไอนีน ไลซีน อาร์จินีน และท
ริปโตเฟน และเพิม่ความแตกตา่งของผลติภณัฑด์ว้ยการเพิม่วิตามินรวมลงในไปในผลติภณัฑ ์  
 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัองคก์รธุรกจิ 
 
ผู้ศกึษามีขอ้เสนอแนะส าหรบัองคก์รธุรกจิในการน าผลวิจยัไปประยุกตใ์ช ้ดงันี้ 
กลุม่ที่ 1 เป็นกลุม่ที่พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการบ ารุงร่างกาย

ไกช่นกอ่นชน และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใชแ้ลว้เหน็ผลดชีดัเจนกบัตวัไก่ ดงันัน้ ผู้
จดัจ าหน่ายควรมีการจดัหากรดอะมิโนที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนตอ่ร่างกาย โดยที่มีองคป์ระกอบ
ของกรดอะมิโนที่จ าเป็นตอ่ร่างกาย ไดแ้ก ่มิโนเมทไทไอนีน ไลซีน อาร์จินีน และทริปโตเฟน 
และเพิม่ความแตกตา่งของผลติภณัฑด์ว้ยการเพิม่วิตามินรวมลงในไปในผลติภณัฑ์ดว้ย 

กลุม่ที่ 2 เป็นกลุม่ที่หากใชก้รดอะมิโนส าหรับไก่ชนยี่ห้อไหนแล้วดี จะซื้อผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นที่เป็นของยี่หอ้เดมิ และจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็คนอื่นใชแ้ลว้ด ีดงันัน้ ผู้
จดัจ าหน่ายควรมีจดัท าแผ่นพบัโดยบอกถึงขอ้มลูตา่งๆ รวมไปถึงการใชก้รดอะมิโนอย่างถูกตอ้ง 
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ไว้ให้กบัร้านตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ เพื่อให้ทางร้านค้าใช้แจกแก่ลูกค้าที่สนใจซื้อน าไปใช้
พจิารณาประกอบการตดัสินใจ 

กลุม่ที่ 3 เป็นกลุม่ที่ใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของร้านจ าหน่าย
อาหารและอุปกรณ์ไกช่น ดงันัน้ผู้จดัจ าหน่ายควรมีจดัโปรโมช ัน่ผ่านร้านจ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นโดยการแถมกรดอะมิโนกบัผลติภณัฑต์วัอื่นๆของบริษทั เพื่อให้ผู้เลี้ยงไก่ชนได้
น าไปทดลอง รวมไปถึงการแจกเสื้อยดืที่มีค าโฆษณาถึงสินคา้ของบริษทัใหก้บัผู้ที่ซื้อผลติภณัฑ์
ของบริษทัครบ 500 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาสินคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีหากผู้เลีย้งไกช่นใส่เสื้อ
ไปยงับอ่นชนไก ่จะถือไดว้่าเป็นการโฆษณาสินคา้ของบริษทัไดอ้ีกดว้ย 

เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดท้กุกลุม่อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จดัจ าหน่าย
ควรมีออกตัง้บธูขายกรดอะมิโน และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของบริษทัตามบอ่นพนนัชนไกถู่กตอ้งตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นการแนะน า และแจกสินคา้ทดลองใหก้บัผู้ที่สนใจน าไปทดลองใชก้บัไกช่นของ
ตนเอง เพื่อตดิตามผลกอ่นการตดัสินใจซ้ือในครัง้ตอ่ๆ ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
ก าพล สุทธิพเิชษฐ์. 2552. STP Marketing.โพสตท์เูดย์. 
บริษทั เจริญเวชสมุนไพร จ ากดั. 
บริษทั สยามเจริญเวช จ ากดั. 
บญัญตั ิเหล่าไพบูลย์ และ มนต์ชยั ดวงจินดา . 2555. ไก่พื้นเมืองไทย อดีต ปัจจุบนั และ

อนาคต.วารสารแกน่เกษตร 40. 
แม้นวาด กญุชร ณ อยุธยา. 2555. ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนัรายงานภาพรวม.วิถีชวีิตไก่ชนสู่

การพนนัชนไก.่ 
ราชญั ชื่นบญุ. 2550. พฤตกิรรมการซื้อและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออาหาร

ส าเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลีย้งสุนขัพนัธ์ุเลก็. บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ศริิวรรณ เสรีรตัน์. 2538. พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: วิสิทธิพ์ฒันา จ ากดั. 
อรรถสิทธิ ์ชยสิทธิโสภณ. 2552. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

อาหารกุง้ของผู้เลีย้งกุง้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ . บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อานสั เชี่ยวจีน. 2553. พฤตกิรรมการซื้อ ทศันคต ิและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร . บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Armstrong & Kotler. 2014. Marketing and Introduction. P.80. 5th ed. Pearson education 

Indochina. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามการแบ่งกลุ่มผ ู้เลีย้งไก่ชนท่ีซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน โดยใช้ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการซื้อในจงัหวดัสุพรรณบรีุ 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามหลกัสูตร

บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศึกษา 2558 “เรื่ องการแบ่งกลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ชนที่ซื้อกรดอะมิ โนส าหรับไก่ชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อในจังหวัด
สุพรรณบรุี” ผู้ศกึษาใคร่ขอความร่วมมือ จากทา่นในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และผลการศึกษาจะน าเสนอโดยภาพรวมเท่านัน้  ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคณุทา่นเป็นอย่างสูงในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นของผู้เลี้ยงไก่ชนใน

จงัหวดัสุพรรณบรุี 
  2. เพื่อศกึษาการแบง่กลุม่ผู้เลีย้งไกช่น โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่น ในจงัหวดัสุพรรณบรุี 

ผู้ศกึษา นางสาวทวินนัท ์สุวรรณนิคม 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย เลอืกค าตอบที่ตรงกบัทา่นหนึ่งค าตอบ 
 
ปัจจุบนั ทา่นพกัอาศยัอยู่ในจงัหวดัใด ……………………………….. 
 
1. เพศ   

(1) ชาย    (2) หญิง 
 

2. อายุ   
(1) 15-25 ปี    (2) 26-35 ปี   
(3) 36-45 ปี    (4) 46-55 ปี   
(5) 56 ปีขึน้ไป 
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3. ระดบัการศกึษา   
(1) ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   (2) มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่     
(3) อนุปริญญา / ปวส.     (4) ปริญญาตรี    
(5) สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4. อาชพีหลกัของทา่น   

(1) ขา้ราชการ หรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ   (2) พนกังานบริษทัเอกชน        
(3) เจ้าของกจิการ       (4) รบัจ้างท ัว่ไป    
(5) เกษตรกรหรือนกัเพาะพนัธ์ุสตัว์ปีก   

 
5. รายไดต้อ่เดอืน   

(1) ต ่ากว่า 20,000 บาท    (2) 20,001–30,000 บาท   
(3) 30,001-40,000 บาท   (4) 40,001-50,000 บาท   
(5) มากกว่า 50,001 บาท  

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเชิงพรรณนาสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลีย้งไก่ชนและการซือ้

กรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย เลอืกค าตอบที่ตรงกบัทา่นหนึ่งค าตอบ 
 
6. ปัจจุบนัทา่นเลีย้งไกช่นสายพนัธ์ุอะไร 

(1) พนัธ์ุไทย    (2) ไซง่อน 
(3) พม่า    (4) ลกูผสมสามสาย 
(5) ลกูผสมไทยกบัไซง่อน  (6) ลกูผสมไทยกบัพม่า 
(7) ลกูผสมไซง่อนกบัพม่า 

 
7. ทา่นเลีย้งไกช่นมานานแลว้กี่ปี 

(1) น้อยกว่า1ปี    (2) 1 - 5 ปี 
(3) 5 – 10 ปี    (4) มากกว่า 10 ปี 

 
8. ทา่นเลีย้งไกช่นเพื่ออะไร 

(1) เพาะขาย    (2) ชนไก ่
(3) เพื่อโปรโมทสินคา้เกี่ยวกบัไกช่น (4) เพื่อน าไปแขง่ประกวดสวยงาม 
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9. ส่วนใหญ่ทา่นจะออกก าลงักายใหไ้กช่นของทา่นวิธีใด 
(1) วิ่งสุ่ม   (2) วิ่งซอง 
(3) โยนเบาะ   (4) เตะมุ้ง 
(5) ว่ายน ้า 

 
10. ทา่นใชเ้วลานานเทา่ใดในการใหไ้กช่นออกก าลงักายตอ่หนึ่งครัง้ 

(1) 10 นาท ี   (2) 20 นาท ี
(3) 30 นาท ี   (4) มากกว่า 30 นาท ี
 

11. ประเภทบอ่นชนไกท่ี่ทา่นนิยมน าไกไ่ปชนคอืบอ่นประเภทไหน 
(1) บอ่นธุรกจิ   (2) บอ่นบา้น(ชมรม) 
(3) บอ่นป่า 
 

12. ความถี่ที่ทา่นนิยมเอาไกไ่ปชนบอ่ยแคไ่หน 
(1) อาทติย์ละ 1 ครัง้  (2) อาทติย์เว้นอาทติย์ 
(3) เดอืนละ 1 ครัง้  (4) 2-3 เดอืนครัง้หรือมากกว่า 
 

13. จ านวนไกช่นที่ทา่นเลีย้งท ัง้หมดมีกี่ตวั 
(1) 1-10 ตวั   (2) 11-20 ตวั 
(3) 21-30 ตวั   (4) 31ตวัขึน้ไป 
 

14. จ านวนไกช่นที่ทา่นเลีย้งไว้เพื่อชนไกม่ีกี่ตวั 
(1) 1-10 ตวั   (2) 11-20 ตวั 
(3) 21-30 ตวั   (4) 31ตวัขึน้ไป 
 

15. ความถี่ที่ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
(1) เดอืนละ 3 ครัง้ขึน้ไป  (2) เดอืนละ 2 ครัง้ 
(3) เดอืนละ 1 ครัง้  (4) ทกุ ๆ 2 เดอืน 

 
16. คา่ใชจ้่ายที่ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นตอ่ครัง้ 

(1) 100 – 500 บาท  (2) 501 – 1,000 บาท 
(3) 1,001 – 1,500 บาท  (4) 1,500 บาทขึน้ไป 

17. กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นรูปแบบใดที่ทา่นนิยมซื้อ 
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(1) แบบน ้าส าหรบัละลายในน ้าดื่ม (2) แบบเม็ด/แคปซูล 
(3) แบบฉีด 

 
18. ยี่หอ้ใดที่ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นบอ่ยที่สุด 

(1) ซีเอม ฟาม่า    (2) แอลคอน 
(3) เพอฟอร์แมนซ์ 

 
19. เหตผุลส าคญัที่สุด ที่ทา่นเลอืกซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ดงักลา่ว (ขอ้ 19) คอืขอ้ใด 

(1) มีผู้แนะน าใหใ้ช ้  (2) ราคาประหยดั 
(3) สารอาหารครบถ้วน  (4) หาซื้อง่าย 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมลูเชิงอนมุานสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย เลอืกค าตอบที่ตรงกบัทา่นมากที่สุด 
 

พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

ไม่เหน็
ดว้ย
อย่าง
ย่ิง 

ไม่เหน็
ดว้ย 

 
เฉยๆ 

เหน็
ดว้ย 

เหน็
ดว้ย
อย่าง
ย่ิง 

คณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสินใจซ้ือ 
21.กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่น าเขา้จาก
ตา่งประเทศที่มีคณุภาพ มีส่วนท าใหท้า่นตดัสินใจ
ซื้อมากยิ่งขึน้ 

     

22.ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นที่มีเลขทะเบยีน
จากกรมปศสุตัว์เพราะมีความน่าเชื่อถอื  

     

23. ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของกรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นเป็นอนัดบัแรก 

     

24. ทา่นซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ที่ทา่นใช้
เป็นประจ า 

     

25. ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องสารอาหารครบถ้วน
ของกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

     

26. ทา่นใหค้วามส าคญัเรื่องความมีชื่อเสยีงและ
น่าเชื่อถือของร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณไ์ก่
ชน 

     

27. ทา่นกลบัไปซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นซ ้าร้าน
เดมิที่ทา่นรู้สึกพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบริการจาก
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นนัน้ 
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ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไก่ชน 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย เลอืกค าตอบที่ตรงกบัทา่นมากที่สุด 
 

 
 
 

 
 
พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

 
ไม่
เคย
เลย 

 
น้อย
ครัง้ที่
จะท า 

บา้ง
เป็น
บาง 
ครัง้ 

บอ่ยๆ 
 

เป็น
ประจ า 

วตัถุประสงคใ์นการซื้อหรือการน าไปใช ้
28.กรดอะมิโนส าหรบัไกช่นชว่ยเสริมสร้าง
กลา้มเน้ือของไกใ่หแ้ขง็แรง เจริญอาหารมากขึน้ 

     

29.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อไก่
อ่อนแอ ซีด ซึม กนิอาหารไดน้้อยลง 

     

30.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการ
บ ารุงร่างกายไกช่นกอ่นชน 

     

31.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเมื่อตอ้งการ
บ ารุงร่างกายไกช่นหลงัชน 

     

บคุคลที่มีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ 
32.ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นดว้ย
ตนเอง 

     

33.ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น
เพราะเจ้าของ/พนกังานขายร้านจ าหน่ายอาหาร
และอุปกรณ์ไกช่นแนะน า 

     

34.ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น
เพราะเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 

     

35.ทา่นตดัสินใจซ้ือกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น
เพราะเจ้าของฟาร์มหรือผูเ้พาะพนัธ์ุไกช่นแนะน า 
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พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 

 
ไม่
เคย
เลย 

 
น้อย
ครัง้ที่
จะท า 

บา้ง
เป็น
บาง 
ครัง้ 

บอ่ยๆ 
 

เป็น
ประจ า 

โอกาสในการซื้อ 
36.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะ
ตอ้งการทดลองใชผ้ลติภณัฑใ์หม่ๆ 

     

37.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะเหน็
คนอื่นใชแ้ลว้ด ี

     

38.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะใช้
แลว้เหน็ผลดชีดัเจนกบัตวัไก ่

     

39.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นในชว่ง
โปรโมช ัน่ของแถม 

     

ชอ่งทางหรือแหลง่ที่ผู้บริโภคซื้อ 
40. ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่น
ป่า/บอ่นบา้นที่ชนไก ่

     

41.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากบอ่น
ธุรกจิ 

     

42.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้าน
จ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นขนาดใหญ่คา้ส่ง 

     

43.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจากร้าน
จ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ไกช่นขนาดเลก็คา้
ปลกี 

     

44.ทา่นเคยซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นจาก
ชอ่งทางจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต 

     

ข ัน้ตอนกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
45.ทา่นจะคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโนส าหรบั
ไกช่นผ่านชอ่งทางเว็บไซต ์และชอ่งทางออนไลน์
กอ่นการตดัสินใจซ้ือ 
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พฤตกิรรมการซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่น 
 

ไม่เคย
เลย 

 
น้อย
ครัง้ที่
จะท า 

บา้ง
เป็น
บาง 
ครัง้ 

บอ่ยๆ 
 

เป็น
ประจ า 

ข ัน้ตอนกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
46.ทา่นจะมีการเปรียบเทยีบราคากรดอะมโิน
ส าหรบัไกช่นกอ่นการตดัสินใจซ้ือ 

     

47.ทา่นจะสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรดอะมิโน
ส าหรบัไกช่นจากเพื่อนหรือคนรู้จกักอ่นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

     

48.ทา่นสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรดอะมโิน
ส าหรบัไกช่น จากร้านจ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์ไกช่นที่ทา่นเคยซื้อ กอ่นตดัสินใจซ้ือ 

     

49.ทา่นจะซื้อกรดอะมิโนส าหรบัไกช่นเพราะ
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา้ 

     

50.หากทา่นใชก้รดอะมิโนส าหรบัไกช่นยี่หอ้ไหน
แลว้ด ีทา่นจะซื้อผลติภณัฑช์นิดอื่นที่เป็นของ
ยี่หอ้เดมิ 

     

 
 
 



 
 

ประวติัผู้ศึกษา 
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