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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญการจัดการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงกับ
พฤติกรรมการใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ไคว์ -สแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการจัดการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์ในด้านลักษณะทางกายภาพ 
ผลิตภัณฑ์ คุณค่า และการบริการในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการสื่อสาร และเทคโนโลยีในระดับมากตามล าดับ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และชนิดสัตว์  มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความส าคัญการจัดการร้านค้า
ปลีกอาหารสัตว์ในมุมมองผู้บริโภคดา้นลกัษณะทางกายภาพ คุณค่า และเทคโนโลยีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ใน
การใช้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่า การบริการ และการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าแต่ละครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการร้านค้าปลีก อาหารสัตว์ พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to examine the relationship between the importance of retail 
management and consumer purchasing behavior in pet food shops in the Bangkok metropolitan area. The 
samples consisted of 385 people who purchased products from pet food shops and live in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire with a reliability of 0 .9 4 6  was used as the instrument for data 
collection. Frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test were utilized for 
statistical analysis and the interpretation of data. The outcome of the study revealed that most of 
consumers perceived that retail management contained the attributes of physical appearance, product, 



2 
 

 
 

value, and service at the highest level, and communication and technology at a high level, respectively. 
The hypothesis testing had a statistical significance level of 0 . 0 5 , as follows: consumer purchasing 
behavior in terms of purchase frequency had a relationship with age, education, status, average monthly 
income, animal species, physical appearance, value, and technology. Consumer purchasing behavior in 
terms of the cost of purchase per time had a relationship with product, value, service and 
communication.  
 
Keywords: Retail Management, Pet Food, Consumption Behavior 
 

บทน า 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารสตัว์เลีย้งส าเร็จรูปของไทยมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 7-10 ต่อปี ส่วนหน่ึง

มาจากการที่ประเทศไทยมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมจากครอบครัวใหญ่เป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  แต่งงานช้าลง หรือแต่งงานแล้วมีบุตรช้า จึงท าให้มีแนวโน้มในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปโดยเลีย้งสตัว์ไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา บางครอบครัว รักสัตว์เลี้ยงเปรียบเหมือนบุคคลในครอบครัว 
จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2562 สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ สุนัขและแมว เป็นโอกาสส าคัญของธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงท่ีจะตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ทั้งในด้านสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยง โดยธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีเติบโต
ทุก ๆ ปี ปีละไม่ต่ ากว่า 10% ต่อเนื่อง 7 ปี แม้แต่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงก็ยังมีการ
ขยายตัว 

ธุรกิจค้าปลีกอาหารสัตว์ของไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับแรงกระทบของระบบทุนนิยมเสรี จากเดิมที่รูปแบบการค้า
ขายเป็นแบบง่าย ๆ มาเป็นรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้าน Pet shop เป็นต้น การปฏิวัติที่เกิดขึ้น
เกิดจากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มยอดขายและ ก าไรที่มากขึ้นโดยพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหันมาซื้อ
อาหารสัตว์ส าเร็จรูปแทนที่การให้อาหารที่เหลือจากการบริโภคของคน และมีการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ใกล้บ้านหรือสถานที่
ท างานมากขึ้น เน้นรูปแบบร้านค้าที่ทันสมัยสะดวกสบาย มีความหลากหลายของสินค้า สามารถหยิบสินค้าได้สะดวก ต้องการ
การบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยปี พ.ศ. 2564-2566 ธุรกิจร้านค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 1.5-
2.5% ต่อปี โดยธุรกิจค้าปลีกสัตว์เลี้ยงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวกว่า 480 
ราย การแข่งขันที่รุนแรงข้ึนนั้นส่วนหน่ึงมาจากคู่แข่งรายใหม่ และคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ อาจท าให้ก าไรของผู้ประกอบการ
ลดลง (Krungsri Research, 2562) ซึ่งทางด้านสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าในปี พ.ศ. 2566 ยอดขายออนไลน์ของไทยจะมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดค้าปลีกรวม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายแก่ผู้บริหารร้านค้าปลีกเป็นอย่างมาก  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยงนั้นมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญด้านการจัดการร้านค้าปลีก
กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีกในด้านต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงพัฒนากิจการให้ดีมากยิ่งข้ึน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์

เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญด้านการจัดการร้านค้าปลีกกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีก

อาหารสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง 
2. ความส าคัญการจัดการร้านค้าปลีกในมุมมองผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้ าปลีก

อาหารสัตว์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีก Douglas, J. Tigert & Lawrence, Ring (2001) กล่าวว่า ในการแข่งขัน
ส าหรับธุรกิจค้าปลีกผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่จะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถสร้างความ
แตกต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 5 ปัจจัย ผู้วิจัยได้ท าการเพิ่มปัจจัยด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยรวมปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย ประกอบด้วย 

1. ลักษณะทางกายภาพหรือสถานที่ (Place) สถานที่ในการตั้งร้านค้า เป็นแหล่งที่จะท าให้ธุรกิจสามารถประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจได้ ส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจเป็นอย่างมาก ควรค านึงถึงท าเลที่ตั้ง, ขนาดร้านค้า, การออกแบบ และการจัด
ผังร้านค้า  

2. ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (Merchandise) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจต่อร้านค้า  

3. คุณค่าสินค้า (Value) คุณค่าของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นว่ามีคุณค่าจะส่งผลให้มีความเช่ือท่ีดีต่อ
ลักษณะของสินค้า มีความชื่นชอบในสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่ความจงรักภักดีในสินค้าและตราสินค้านั้น 

4. บุคลากรและบริการ (Peoples and Service) บุคลากรของร้านค้าปลีก มีความส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในร้านค้า โดยผู้ค้าปลีกจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญ ดังนี้ 

5. การสื่อสารกับลูกค้า (Communication) การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อช่วย
ให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ท่ีร้านค้าได้จัดขึ้น  

6. เทคโนโลยี (Technology) การใช้ระบบและเทคโนโลยี (System and technology) ปัจจุบันร้านค้าปลีกต้องมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เข้ามาช่วยท าให้ข้อมูลถูกต้องแม่นย า เพื่อให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค Kotler and Keller (2009) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็น 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้และซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึง รูปแบบความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การ
เลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้โดยการตั้ง
ค าถามด้วย 6 Ws และ 1H ประกอบด้วย ผู้บริโภคเป็นใคร (Who) ซื้ออะไร (What) ซื้อท าไม (Why) ใครมีส่วนร่วมตัดสินใจ
(Who Participate) ซื้อที่ ไหน (Where) ซื้อเมื่อไหร่ (When) และซื้ออย่างไร เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
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ประกอบด้วย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บทบาทของกลุ่ม โอกาสในการซื้อ 
ช่องทางจัดจ าหน่าย ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้ เริ่มจากสิ่งเร้ากระตุ้น ทั้งสิ่งเร้าทางการตลาด
ที่ธุรกิจเป็นผู้สร้างและสิ่งเร้าอื่น ๆ ภายในสังคมที่ไม่สามารถก าหนดได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             

ที่เคยซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงจากร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวออย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงจากร้านค้าปลีกโดยอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรดังนั้นจึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ความผิดพลาด 
ไม่เกิน 5 % จากสูตรการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบมีให้เลือกหลายตัวเลือก ส่วนท่ี 2 เป็นปัจจัยการจัดการค้าปลีกในมุมมองของผู้บริโภค ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 
และส่วนท่ี 3 เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอตามความมุ่งหมายงานวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ 1. การ
วิเคราะห์เชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ซึ่งใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ (Chi-square) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษา              
ต่ ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรี มีสถานภาพ โสด/หย่าร้าง/หม้าย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท เลี้ยงสุนัข             
มีจ านวนสัตว์เลี้ยง 1-2 ตัว 

การจัดการร้านค้าปลีกในมุมมองผู้บริโภคโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด               
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาลงมาคือ 
ด้านคุณค่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการบริการ ส่วนด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยี ตามล าดับ  

พฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทแบบเป็น
เม็ด ต้องการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ มีความถี่การใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้บริการในช่วง 8.00-12.00 น. เลือก
ร้านท่ีใกล้ที่พักอาศัย ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 501- 1,000 บาท และเลือกผลิตภัณฑ์ที่บ้านใช้อยู่เป็นประจ า 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง 

จากการศึกษาพบว่า 



5 
 

 
 

เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ 
เหตุผลการใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ 
ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้านประเภทสินค้าที่
เลือกซื้อ และความถี่การใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ความถี่การใช้บริการ 
เหตุผลการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ประเภทสินค้า
ที่เลือกซื้อ ความถี่ที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชนิดสัตว์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ 
เหตุผลการใช้บริการ ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จ านวนสัตว์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน เหตุผลการใช้บริการ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 2 ความส าคัญการจัดการร้านค้าปลีกในมุมมองผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีก
อาหารสัตว์ 

ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้านประเภทสินค้า
ที่เลือกซื้อ ความถี่ที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 

ผลิภภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ 
เหตุผลการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 

คุณค่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้านเหตุผลการใช้บริการ ความถี่
ที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ประเภทสินค้า              
ที่เลือกซื้อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้ านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ด้าน ประเภทสินค้า              
ที่เลือกซื้อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ความถี่ที่ใช้บริกา ร และ
ช่วงเวลาที่ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง 

 1.1 เพศกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับด้านความถี่การใช้
บริการ ช่วงเวลา ลักษณะท าเลที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า แต่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ เหตุผลการ
ใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจัยด้านเพศเป็น
พื้นฐานที่ท าให้เกิดการคิด ทัศนคติ การวางแผนหรือตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ ท่ีต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง เช่นเดียวกับ
การคิดและวางแผนเกี่ยวกับการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพศหญิงจะมีความละเอียดรอบคอบในการดูแลสัตว์
เลี้ยงจึงน าไปสู่พฤติกรรมการใช้บริการสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ อิ่มวิญญาณ และพนิต กุลศิริ (2558) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับ  อัมพิกา จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสตัว์เลีย้งส าเร็จรปู พบว่า เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตว์
เลี้ยงส าเร็จรูป  
 1.2 อายุกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับด้านเหตุผลการใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า อาจเนื่องมาจากแต่ละช่วงอายุต่างก็ได้รับข้อเสนอในบริการและสินค้าที่เหมือนกัน จึง
ต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพและบริการที่สะดวกสบายไม่แตกต่างกัน แต่อายุมีความสัมพันธ์กับ ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ความถี่
การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กล่าวได้ว่าอายุสามารถอธิบายถึงประสบการณ์ ความรู้ การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมในการใช้
บริการที่แตกต่างกัน ดังผลการวิจัยที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ท าให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่แตกต่าง
กัน รวมถึงความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ปัจจัยรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอายุของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ อ่ิมวิญญาณ และ
พนิต กุลศิริ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับ อัมพิกา จงเจริญสุข และชิณโสณ์ 
วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป พบว่า อายุ มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป สอดคล้องกับ คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าและ
บริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซื้อสินค้าท่ีแตกต่างกัน 
 1.3 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า ระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับด้านเหตุผลการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ และความถี่การใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากระดับการศึกษาของบุคคลสามารถอธิบายถึงความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ แหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือเพื่อท่ีจะใช้ส าหรับการตัดสินใจ จึงมีผลที่จะน าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ พิษณุ อ่ิมวิญญาณ และพนิต กุลศิริ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับ อัมพิกา 
จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป 
พบว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป สอดคล้องกับ  คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ 
(2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าและบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 
 1.4 สถานภาพกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ประเภทสินค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า แต่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลการใช้บริการ ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
สถานภาพของบุคคลเป็นปัจจัยที่จะท าให้บุคคลมีข้อจ ากัดหรือความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ดังนั้นสถานภาพจึงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น ในประเด็นด้านเหตุผลในการใช้บริการโดยบาง
กลุ่มอาจจะต้องการเดินเลือกซื้อด้วยตนเอง แต่ส าหรับอีกบางกลุ่มไม่สะดวกในการไปเลือกซื้อด้วยตนเองเนื่องจากภาระทาง
ครอบครัว เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพิกา จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป และสอดคล้องกับ สันติ ชินพงศ์สุวรรณ และภัทรกิตติ์ เนตินิยม (2563) 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 
พบว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง เซ็นทรัล            
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ แตกต่างกัน 
 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับด้านเหตุผลการใช้บริการ กล่าวได้ว่าแม้คนจะมีรายได้น้อยหรือมากก็เห็นถึงความส าคัญของสัตว์เลี้ยงมองว่า
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุภาพดี ปลอดภัยไม่ต่างกัน จากการวิจัยยังพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจัยรายได้เป็นปัจจัยที่ก าหนดอ านาจ
ในการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นรายได้จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการที่
มีรายได้สูงจะมีความถี่ในการใช้บริการมากขึ้น หรือผู้ที่เป็นกลุ่มรายได้ที่ต่ ากว่าจะเลือกซื้อสินค้าประเภทเน้นเรื่องความ
ประหยัด เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ อ่ิมวิญญาณ และพนิต กุลศิริ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการร้านค้า
ปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับ อัมพิกา จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป พบว่า รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป 
สอดคล้องกับ คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค 
และปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสนิค้าและบรหิารธุรกิจค้าปลกีสมยัใหม่ประเภทซุปเปอร์มา
เก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า รายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 
 1.6 ชนิดสัตว์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ ยง พบว่า ชนิดสัตว์ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดผู้เลี้ยงก็มีความรักความห่วงใยต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพดีปลอดภัย 
และให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน แต่ชนิดสัตว์มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ เหตุผลการใช้บริการ ความถี่การใช้
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บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากชนิดสัตว์เลี้ยงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการส าหรับสัตว์เลี้ยงและน า ไปสู่
พฤติกรรมการใช้บริการในร้านค้าปลีกอาหารสัตว์ สอดคล้องกับ สันติ ชินพงศ์สุวรรณ และภัทรกิตติ์ เนตินิยม (2563) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ พบว่า 
ชนิดของสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง เซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ แตกต่างกัน  
 1.7 จ านวนสัตว์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า จ านวนสัตว์ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และลักษณะท าเลที่ตั้ง แต่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลการใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
จ านวนสัตว์เลี้ยงมีส่วนส าคัญในการวางแผนการจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และส าคัญต่อความต้องการสินค้าเกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยง ดังนั้นจ านวนสัตว์เลี้ยงจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการรา้นค้าปลกีอาหารสตัว์เลี้ยง สอดคล้องกับ อัมพิกา 
จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป 
พบว่า จ านวนสัตว์เลี้ยง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป  

2. ความส าคัญการจัดการร้านค้าปลีกในมุมมองผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีก
อาหารสัตว์ 
 2.1 ลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า ลักษณะทางกายภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับด้านเหตุผลการใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า แต่มีความสัมพันธ์กับด้านประเภท
สินค้าท่ีเลือกซื้อ ความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าสัมผัสและรับรู้ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบาย 
เช่น การมีสถานท่ีตั้งของร้านที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดตกแต่งภายในร้านท่ีเป็นระเบียบสามารถหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
การรักษาความสะอาดของร้าน การจัดแสงสว่างและอุณภูมิในร้าน ดังนั้นลักษณะทางกายภาพของร้านจึงสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับ  คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สินค้าและบริหารธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ลักษณะทางกายภาพ
ภายในร้านหรือบรรยากาศของการตกแต่งร้านนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สิรภัทร พุตติ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม                
การเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของประชาชน ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวั ดราชบุรี พบว่า ลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า  
 2.2 ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ความถี่การใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ เหตุผลการใช้
บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการลักษณะของท าเลที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกสินค้าสัตว์เลี้ยง เป็นปัจจัยแรกที่ผู้ใช้บริการใช้ในการประเมินร้านค้า เช่น สินค้ามีความ
หลากหลายให้เลือกซื้อ มีฉลากแสดงข้อมูลละเอียดชัดเจน และขนาดหรือปริมาณบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลาย เป็นต้น 
เมื่อประเมินแล้วเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ หลังจากนั้นผู้ใช้บริการจึงจะเกิดพฤติกรรมในการใช้บริการร้านค้า
ปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับ อัมพิกา จงเจริญสุข และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
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ต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป และ
สอดคล้องกับ วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน และนวพร ขู้เปี้ยเต้ง (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ  สิรภัทร พุตติ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของประชาชน ในอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
 2.3 คุณค่ากับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า คุณค่า ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประเภท
สินค้าที่เลือกซื้อ แต่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลการใช้บริการความถี่การใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใ ช้บริการ ลักษณะของท าเลที่ตั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคุณค่า 
เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการประเมิน โดยคุณค่าของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่ าจะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีทัศนคติ ในด้านความสะดวกสบาย เช่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง มีการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มีบริการเกี่ยวกับการสั่งจองสินค้า เป็นต้น ซึ่งถ้าหากร้านใดที่มีให้คุณค่าแก่ผู้ใช้บริการก็จะช่วยให้
ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านค้าพึงประสงค์ เช่น มีความถี่ในการใช้บริการมากขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง   
เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับ คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึง
พอใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าและบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์
มาร์เก็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.4 การบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า การบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับ            
ด้านเหตุผลและความถี่การใช้บริการ แต่มีความสัมพันธ์กับด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ลักษณะของ
ท าเลที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่ร้านค้าได้มีการจัดการไว้เพื่อคอยอ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ ทั้งในการแนะน าลูกค้า 
ความเต็มใจในการบริการ การรับประกันสินค้า การขนส่งสินค้า และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นการ
บริการจึงมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งถ้าหากร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงมีการบริการที่ดีก็จะท า
ให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน และนวพร ขู้เปี้ยเต้ง (2563) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านการให้บริการลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และสอดคล้องกับ                 
คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าและบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.5 การสื่อสารกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า การสื่อสารไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
เหตุผลการใช้บริการ ความถี่การใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่มีความสัมพันธ์กับ
ด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นสิ่งที่ร้านค้าใช้เป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ภายในร้านอย่าง
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เพียงพอ ทั้งเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคา โปรโมช่ัน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ข้อมูล           
ในการประเมิน และตัดสินใจเลือกสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความส าคัญที่จะน าไปสู่พฤติกรรม
การใช้บริการของผู้บริโภค สอดคล้องกับ วีรพร จอมแปง และพีรภาว์ ทวีสุข (2563) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ Pet Café พบว่า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจใช้บริการ Pet Café  
 2.6 เทคโนโลยีกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง พบว่า เทคโนโลยี ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ เหตุผลการใช้บริการ ลักษณะท าเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ แต่มีความสัมพันธ์กับ ด้านความถี่การใช้บริการ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้านที่ร้านได้มีการจัดเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย รวมถึงเป็นการสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การค้นหาสินค้าด้วยภาพถ่าย ระบบการสั่งจองสินค้า
ล่วงหน้า วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบรับสินค้าที่ร้าน รวมถึงระบบการช าระสินค้าที่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์ สอดคล้องกับ อัครเดช ปิ่นสุข (2558)  ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความ              
พึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการ              
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ดังนั้น เจ้าของร้าน หรือ

ผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าและบริการภายในร้าน โดยค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง และจ านวนสัตว์ท่ีเลี้ยง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
มากยิ่งข้ึน 

2. ความส าคัญการจัดการร้านค้าปลีกในมุมมองผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีก
อาหารสัตว์ ดังนั้นร้านค้าปลีกอาหารสัตว์ควรพัฒนาการจัดการร้านค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม             
การใช้บริการที่ดียิ่งข้ึน โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  
 2.1 ลักษณะทางกายภาพ โดยผู้ประกอบการที่ก าลังด าเนินกิจการรวมถึงผู้ที่จะด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับร้านค้าปลีก
อาหารสัตว์ในอนาคต ควรให้ความส าคัญเริ่มจาก การเลือกท าเลที่ตั้งที่อยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย เช่น อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และ                 
มีที่จอดรถที่สะดวก มีการจัดตกแต่งภายในร้านที่เป็นระเบียบแบ่งโซนสินค้าที่ชัดเจนสามารถหาสินค้าได้ง่าย รักษาความ
สะอาดของร้านและจัดการกลิ่นอาหารสัตว์ให้เหมาะสม การจัดแสงสว่างให้เพียงพอและอุณภูมิในร้านให้สบายไม่อึดอัด ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง ควรจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อาหารสัตว์
เลี้ยงต้องเป็นอาหารที่ผลิตใหม่ มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ มีฉลากแสดงข้อมูลละเอียดชัดเจน มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
อยู่เสมอต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วหรือฉีกขาด และปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาด นอกจากนี้ควรมีการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาสินค้าภายในร้านท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า  
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2.3 คุณค่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงควรพัฒนาการจัดการร้านและการบริการต่างๆ ในร้านค้าเพื่อ
ผู้บริโภคนั้นรับรู้ถึงคุณค่าของการมาซื้อสินค้าที่ร้าน โดยร้านต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ มีการอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสม เช่น การช่วยยกสินค้าที่มีน้ าหนักมาก จัดเตรียมช่องทางการช าระเงินที่หลายช่องทาง มีการให้ค าปรึ กษาเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง มีบริการเกี่ยวกับการสั่งจองสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณค่าและสร้างความประทับใจ 

2.4 การบริการ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงควรมีการบริการที่ดี ทั้งในการแนะน าลูกค้า มีอัธยาศัยมี
ความเต็มใจในการบริการ มีการรับประกันสินค้า มีบริการขนส่งสินค้าไปยังรถหรือขนส่งถึงบ้าน และมีความรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านั้นมีความสะดวกสบาย 

2.5 การสื่อสาร ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงควรมีการสื่อสารที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สามารถ
เข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ภายในร้านอย่างเพียงพอ ทั้งเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคา 
โปรโมช่ัน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ข้อมูลในการประเมิน และตัดสินใจเลือกสินค้าแต่ละชนิด
ได้อย่างเหมาะสม  

2.6 เทคโนโลยี ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงควรมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการร้าน 
เช่น การค้นหาสินค้าด้วยภาพถ่าย ระบบการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบรับสินค้าที่ร้าน รวมถึงระบบการ
ช าระสินค้าท่ีปลอดภัยและทันสมัย เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เฉพาะการเก็บแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากสถานการณ์

โควิด 19 ดังนั้นครั้งต่อไปควรเพิ่มมิติของการวิจัย เช่น การสังเกตจากพฤติกรรม การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริโภค              
ในเชิงลึก เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียด ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

2. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย  
ต่าง ๆ เช่น Line Facebook Lazada Shopee เป็นต้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรอายุ 41 ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาร้านค้าปลีกให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มนี้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัยครั้งนี้                   
มีอายุ 20-40 ปี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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เรียบร้อยด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ไปด้วยดี 
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