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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้น้ีจุด มุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และ ส่วนประสมทางการตลาด                    
กับพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลผู ้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 402 คน โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วน            
ตวัของผูบ้รโิภค ส่วนประสมทางการตลาด และ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว 
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ช้ทดสอบ
สมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการใช้ค่าท ีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ม ี อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคา้ลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวแตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายใน                
การซื้อ แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี  อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน                    
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวแตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกัน                
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริม
การขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าลักชัวรีข่องสตัว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัง้ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ และ ดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว  
 
ค าส าคญั: สนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the marketing mix in relation to the consumer purchasing 
behavior of luxury cat products in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred 
and two consumers who bought luxury cat products. A questionnaire was used for data collection and t he 
statistics for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothes is 
testing employed a t-test, a One-way Analysis of Variance and the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The results of the hypothesis testing were as follows: 
 Consumers of different ages, education and average income levels demonstrated that different 
purchasing behaviors in terms of the value of purchases and buying expenses at a statistically significant 
level of .01. 
 Consumers of different ages, marital status, education, occupation and average income levels 
demonstrated different purchasing behaviors in terms of the frequency of the purchases per month at a 
statistically significant level of .01. 
 The marketing mix in the aspects of product, price, place and promotion had no a relationship 
with purchasing behavior of luxury cat products in terms of the value of the purchase, buying expenses 
and the frequency of purchases per month. 
 
Keywords: Luxury cat products, Marketing mix factors, Consumer purchasing behavior 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัในสงัคมไทยมกีารเปลี่ยนแปลงจากครอบครวัขนาดใหญ่ไปสู่ครอบครวัเดีย่วมากขึน้ ประกอบกับ
ความกดดันจากสภาพแวดล้อม การท างาน และ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้แต่งงานช้าลง หรือหากแม้จะ
แต่งงานหลายคู่กลับเลือกที่จะไม่มีบุตร ผู ้คนครองตัวเป็นโสดมากขึ้น เลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระ และการก้าวเขา้สู่
สงัคมผูสู้งอายุมากขึน้ ดว้ยเหตุผลต่างๆ ท าใหส้ตัวเ์ลี้ยงเป็นสิง่ทีม่าเตมิเตม็ชีวติของคนยุคใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี 
 พฤตกิรรมของคนเลี้ยงสตัวย์งัแสดงให้เหน็ภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาขึน้ดว้ย โดยพฤตกิรรม
ของคนเลี้ยงสตัวใ์นปจัจุบนั พบว่ามกีารใช้จ่ายมากขึน้ทัง้ในเรื่องของอาหารทีเ่หมาะสม ถูกตอ้งตามโภชนาการ ค่า
รกัษาพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ ของเล่น และอื่นๆ เน่ืองจากเจา้ของสตัวม์กัมองว่าสตัวเ์ลี้ยงเป็นเหมอืน
สมาชิกคนหน่ึงในครอบครวั   
 ภาพรวมของจ านวนสตัวเ์ลี้ยงก็มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทีผ่่านมาสตัวเ์ลี้ยงอนัดับหน่ึงทีค่รองส่วนแบ่ง
ตลาดส่วนใหญ่คอืสุนัข แต่กลุ่มสตัวเ์ลี้ยงทีค่นเมอืงหนัมานิยมเลี้ยงกันมากขึน้ก็คอื แมว ดว้ยปจัจยัทีว่่า คนเมอืง
ส่วนมากมกัอาศัยอยู่ตามคอนโด ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงสุนัข รวมถงึการดูแลดา้นการขบัถ่าย กลิ่นตวั และ
การท ากิจกรรมโตต้อบเล่นดว้ย โดย สตัวเ์ลี้ยงยอดนิยมในประเทศไทยในอนัดบัถดัมา ไดแ้ก่ กระต่าย ตระกูลหนู 
ปลา สตัวปี์ก และ สตัวเ์ลื้อยคลาน (Bandage Online, 2560) 
 คุณ กฤตกิา ชัยสุพฒันากุล ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ กล่าวว่า ภาพรวม
ธุรกิจสตัวเ์ลี้ยงในปี 2560 มมูีลค่าอยู่ที ่2.93 หมื่นล้านบาท เพิม่ขึน้ 10% จากปีทีผ่่านมา จ านวนธุรกิจอาหารสตัว์
ใหญ่ที่สุด 45% มีมูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว ์อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา 
อาบน ้า ตดัขน โรงเรยีนฝึก โรงแรม และบรกิารอื่นๆ มสีดัส่วน 32% มูลค่าตลาดอยู่ที ่9,300 ล้านบาท และ สนิคา้
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเล่น สัดส่วน 23% มีมูลค่าตลาด 6,700 ล้านบาท (ภูวดล                
โกมลรตันเสถยีร, 2561)  
 จากการเตบิโตของธุรกิจสตัวเ์ลี้ยง และสตัวเ์ลี้ยงทีม่คีวามแตกต่างทัง้ขนาดและสายพนัธุท์ีม่ใีหเ้ลือกเลี้ยง
ตามความชอบและความสะดวกกันมากขึน้ จงึท าใหธุ้รกิจเกี่ยวกับสตัวเ์ลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นทัง้อาหารหลักอาหารเสรมิ 
เสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ในบา้น จนก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับสตัวเ์ลี้ยงเพิ่มขึน้
มากมาย เช่น คาเฟ่สัตวเ์ลี้ยงส าหรับคนรักสัตว์ที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ โรงแรม สปาส าหรับสตัวเ์ลี้ยง เหมาะ
ส าหรับผู ้ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว แต่อาจมีบางเวลาที่ไม่สามารถดูแลสตัว์เลี้ยงของตนได ้และจะไปฝากใครเลี้ยง                   
ก็อาจจะไม่สบายใจว่าจะดูแลดีหรือไม่ สระว่ายน ้ า เหมาะส าหรับผู ้เลี้ยงที่อาจไม่มีพื้นที่พอที่จะน าสัตว์เลี้ยง                    
ไปเดนิเล่น ออกก าลังกาย จงึท าใหเ้กิดธุรกิจสถานทีอ่อกก าลัง หรอืสระว่ายน ้าส าหรบัสตัวเ์ลี้ยง ซึ่งก็เป็นผลมาจาก
มอีาหารดีๆ  ส าหรบัสตัวเ์ลี้ยง ขนมต่างๆ อาจท าใหส้ตัวเ์ลี้ยงอาจมนี ้าหนักตวัทีเ่กินซึ่ง สระว่ายน ้าจงึเป็นทางเลือก
ทีท่ าใหส้ตัวเ์ลี้ยงสามารถลดน ้าหนักตวัได ้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั และเฟอรนิ์เจอรส์ าหรบัสตัวเ์ลี้ยง เมื่อผูเ้ลี้ยงเกิด
ความผูกพนักับสตัวเ์ลี้ยง ก็ท าใหม้คีวามสนใจในการเลือกซื้อผลิตภณัฑต์กแต่ง เครื่องประดบั ประดบัร่างกายของ
สตัวเ์ลี้ยง รวมถงึน าเฟอรนิ์เจอรส์ตัวเ์ลี้ยงมาเป็นส่วนนึงในการตกแต่งบา้นพกัทีอ่ยู่อาศัยของตน  
 ความน่าสนใจธุรกิจสตัวเ์ลี้ยง และ และความนิยมเลี้ยงสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวทีเ่พิม่มากขึน้  เน่ืองจากเป็น
สตัวเ์ลี้ยงทีดู่แลไดง่้าย สามารถเลี้ยงในครอบครวัขนาดเล็กไม่ตอ้งใช้พืน้ทีม่าก เหมาะกับสงัคมคนเมอืงในปจัจุบัน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นแนวทางใหก้ับ
ผูป้ระกอบการ หรอื นักการตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว ไดเ้ข้าใจถงึพฤตกิรรมของผูเ้ลี้ยงแมว 
และสามารถน าผลการศึกษาไปปรบัใช้ในการวางแผนการตลาด หรอืวางกลยุทธ์ในการท าธุรกิจใหส้อดคล้องกับ
พฤตกิรรมของผูเ้ลี้ยงแมวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ขอ้มูลมูลค่าอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสตัวเ์ลี้ยง นอกจากกลุ่มอาหารสตัวเ์ลี้ยงแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรม
บรกิารเกี่ยวกับสุขภาพสตัวเ์ลี้ยง และอุตสาหกรรมสนิคา้เกี่ยวกับสตัวเ์ลี้ยง มมูีลค่ารวมในปี 2560  สดัส่วนสูงถึง 
55% ซึ่งนับเป็นตลาดใหญ่สุดของอุตสาหกรรมสตัวเ์ลี้ยง และ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้เรื่อยๆ ตามการเตบิโตของตลาด
สตัวเ์ลี้ยง ทีไ่ดม้กีารเก็บขอ้มูลและวจิัยว่าจะมกีารเตบิโต 10% ต่อปีในอนาคต ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศึกษา ซึ่งจะ
ช่วยใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกับสตัว์เลี้ยงไดน้ าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และ
การส่งเสรมิทางการตลาดไดต้รงกับกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ลี้ยงสตัวไ์ด้ 
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อาชีพ รายได ้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 การวจิยัครัง้น้ีจะครอบคลุมศึกษาถงึธุรกิจสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
และไม่รวมธุรกิจด้านอาหาร และ การรักษาโรค โดยใช้ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสัตว์ ได้แก่                   
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มาวเิคราะหค์วามสมัพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ ผู ้ว ิจัยอ้างอิงแนวความคดิของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และ
คณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ที่ได้กล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่น ท าเลทีต่ ัง้ อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และ ลักษณะอื่นๆ โดยถอืเกณฑจ์ากความ
ตอ้งการลูกคา้ และพฤตกิรรมการใช้ผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ซึ่งมกัจะมคีวามสมัพนัธก์ับตวัแปรทางประชากรศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด ผูว้จิยัอา้งองิแนวความคดิของ คอตเลอร ์ (Kotler 
Phillip, 1997a) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุม
ได ้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอือาจหมายถงึความเกี่ยวขอ้ง 4 ส่วน คอื ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด    

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ คอตเลอร์ (Kotler Phillip, 1997b) ที่ได้
กล่าวถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค ซึ่งม ี4 ประการ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม 
ปจัจัยส่วนบุคคล และปจัจัยดา้นจติวทิยา โดยค าถามที่ใช้ในการคน้หาพฤตกิรรมผู้บริโภคคอื 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบด้วย WHO?, WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่ อน ามา ใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามในการวดัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว 

และจากการศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบไปดว้ยงานวจิัยของ สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย (2561) ได้
ท าการศึกษาวจิยัเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้เกี่ยวกับสุนัขใน
ร้านเพ็ทช็อปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กิตติมา อุดมสัวสดิ ์(2560)  ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมวใน
กรุงเทพมหานคร อมัพกิา จงเจรญิสุข (2560,เมษายน – มถิุนายน) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เลือกซื้ออาหารสตัวเ์ลี้ยงส าเรจ็รูป ตรรีตัน์ อรอมรรตัน์ (2559) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมีย่ม  เป็นตน้ ซึ่งผูว้จิยัไดใ้ช้เป็นแนวทางและอา้งองิในการก าหนดกรอบ
แนวคดิ ตวัแปร สมมตฐิาน เพื่อช่วยในการออกแบบสอบถาม เพื่ออภปิรายผลและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในบทถดัไป 
เน่ืองจากมลีักษณะใกล้เคยีงกัน กับงานวจิยัทีศ่ึกษาในครัง้น้ี 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ เจ้าของแมวที่มีเจ้าของทัง้เพศผู้ และเพศเมีย ในเขตกรุงเทพ               
มหานคร จากแบบส ารวจสรุปจ านวนสุนัข และแมว โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ . 2559 
ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 1 – 9 โดยจ านวนแมวเพศผูม้จี านวน 135,070 ตวั เพศเมยี 169,711 ตวั รวม 304,781 ตวั 
(ส านักงานควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์, 2559) เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยวิธกีารค านวนขนาดตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane Taro, 1970) ผู ้ว ิจัยได้ก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยความผดิพลาดทีย่อดมรบัไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรอื 0.05 และ ก าหนดความเชื่อมัน่ที ่ 95% และ 
จากการค านวนไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 399.48 คน  ประมาณเป็น 400 คน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี มกีาร
จัดเก็บโดยการสุ่มโควตา้ จากกลุ่มการปกครองทัง้ 6 เขตในสัดส่วนเท่ากันทุกเขต เขตละ 67 คน ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จงึเป็น 402 คน สุ่มตวัอย่างประชากรโดยแบ่งประชากรจากการแบ่งเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทัง้หมด 
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50 เขต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง โดย 1. สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเขตใด
เขตหน่ึงจากกลุ่มเขตการปกครองที่มีจ านวนประชากรสูงสุดในกลุ่มเขตการปกครองนั้นมากลุ่มละ 1 เขต                  
2. สุ่มตวัอย่างแบบ โควตา้ ( Quota Sampling) โดยผูว้จิยัเลือกจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มการปกครอง 6 เขต 
สุ่มตวัอย่างตามเขตทีม่จี านวนประชากรสูงสุดแต่ละพืน้ทีใ่นสดัส่วนเท่ากัน 67 ชุด รวมเป็น 402 ชุด 3. สุ่มตวัอย่าง
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผูเ้ลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทแมว ในการ
ตอบแบบสอบถาม (Self-Administered Questionnaire) จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยมีร้อย
ละของผูต้อบแบบสอบถามไม่น้อยกว่า80% 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (Questionnaire)                
เพื่อศึกษาปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยง 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบไปดว้ยค าถามปลายเปิด (Open-ended response questions) 
และค าถามปลายปิด(Close-ended response questions) ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับการส่วน
ประสมทางการตลาดของสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละข้อนั ้นจะมี
ค าตอบใหเ้ลือกลักษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามดา้น
พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานครเป็นค าถามปลายปิด(Close-
ended response questions)  และค าถามปลายเปิด (Open-ended response questions)   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผีล             
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยง โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล             
จาก 2 แหล่ง ขอ้มูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 402 คน ทีเ่ลี้ยงสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว ทัง้เพศชาย และเพศหญิง และ ขอ้มูลฑุตยิภูม ิ (Secondary data) 
เป็นขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากต าราและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึหนังสอืคู่มอื เวบ็ไซต ์และ
นิตยสารต่างๆ ทีม่คีอลัมน์เกี่ยวกับสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง 

การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) 
 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็น 
ค่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ                 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ใช้สถิติ T-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกัน (Independent sample t – test) และใช้สถติ ิOne – way Analysis of Variance 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยลักษณะ
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ประชากรศาสตรเ์ป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญัต ิ (Nominal scale) และ ขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง เป็นขอ้มูลระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 เป็นการหาความสมัพนัธต์วัแปร 2 ตวั คอื ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด กับ 
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยง โดยใช้ค่าสถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
product moment correlation) ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดเป็นข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval 
scale) และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง เป็นขอ้มูลระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและบรรยายลักษณะกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง อันประกอบไปด้วย  การหาค่าร้อยละ 
(Percentage), การหาค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.)  
 สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ (Reliability of 
the test) โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าแอลฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดง
ถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าระหว่าง  0 ≤ α ≤ 1  (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2538) ซึ่งได้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าแยกเป็นแต่ละดา้นดงัน้ี  
  ดา้นผลิตภณัฑ ์   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.820  
  ดา้นราคา   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.814 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.767 
  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.805  
 ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบดว้ย  
 สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในกรณีทราบค่า                  
ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกัน หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม             
ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม               
ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed จะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้  
Levene test 
 สถติ ิOne – Way Anova โดยการหาค่า F-test ใช้กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดูค่าความแปรปรวนจากตาราง 
Homogeneity of variances ซึ่งสถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F) หรือค่า Brown – Forsythe (B) ในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สูตรตามวธิีสถติ ิDunnett’s T3 และกรณี
ทีค่วามแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ใช้สูตรตามวธิสีถติ ิLeast Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
ประชากร  
 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ใช้หาความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่เ ป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง                  
-1 ≤ r ≤1 
 
ผลการวิจยั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชากรศาสตร ์ แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่
ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
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เพศ ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ โดยใช้สถติทิดสอบค่าท ี(t-test) จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 

ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง มคี่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อสนิคา้และบริการลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศ
ชายมคี่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง 

ด้านความถี่ในการซื้อสินคา้และบริการลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.285 ซึ่งมากกว่า 0.05 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  ้

อายุ ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ โดยสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-way Analysis of Variance) จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า 

ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อสินคา้ลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
ทางดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัว์เลี้ยงต่อครัง้ จ าแนกตามอายุพบว่ามคี่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มอีายุ 25 – 34 ปี มีพฤติกรรมการซื้อสินคา้ลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงประเภทแมว 
มากกว่า อายุ 15 – 24 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 585.970 บาทต่อครัง้ และ ผู ้บริโภคที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป                   
มีพฤติกรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า อายุ 15 – 24 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
705.047 บาทต่อครัง้ 

ด้านความถีใ่นการซื้อสินค้าและบริการลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงต่อเดอืน จ าแนกตามอายุพบว่ามีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยงแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มอีายุ 15 – 24 ปี มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง
ประเภทแมว มากกว่า อายุ 25 – 34 ปี โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.495 ครัง้ต่อเดอืน 

สถานภาพสมรส ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภท
แมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้สถติทิดสอบค่าท ี ( t-test) จากการวเิคราะห์
ขอ้มูลพบว่า 

ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้                  
โดยสถานภาพสมรส หมา้ย หย่ารา้ง แยกกันอยู่ มคี่าเฉลี่ยมากกว่า สถานภาพโสด 

ด้านความถี่ในการซื้อสินคา้และบริการลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.082 ซึ่งมากกว่า 0.01 
ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่าง
กันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ระดบัการศึกษา ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภท
แมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหจ์ะใช้การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 
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ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยงต่อครัง้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า   
มคี่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยง
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                 
ปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี  
โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 455.371 บาทต่อครัง้ และ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรมีพีฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
691.447 บาทต่อครัง้ 

ดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อเดอืน จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่ามี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยง
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าปริญญาตร ี โดยมี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.424 ครัง้ต่อเดอืน และ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี มพีฤตกิรรมการซื้อ
สินค้าลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
0.489 ครัง้ต่อเดอืน 

อาชีพ ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหจ์ะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 

ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงต่อครัง้ จ าแนกตามอาชีพพบว่ามคี่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพรบัราชการ รฐัวสิาหกิจ มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่
ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า อาชีพนักเรยีน นิสติ นักศึกษา โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่า 953.460 บาทต่อครัง้ 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภท มากกว่า อาชีพ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 779.468 บาทต่อครัง้ และ ผู ้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
พ่อบ้าน แม่บ้านมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมว มากกว่า อาชีพนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 516.944 บาทต่อครัง้ 

ดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงต่อเดือน จ าแนกตามอาชีพพบว่ามคี่า Sig. 
เท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพนักเรยีน นิสติ นักศึกษา มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่
ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.313 ครัง้ต่อเดือน 
และ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพธุรกิจส่วนตวั พ่อบา้น แม่บา้นมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว 
มากกว่าอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.398 ครัง้ต่อเดอืน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤตกิรรมการซื้อสินคา้ลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยง
ประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์จะใช้การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 
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ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบริการลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงต่อครัง้ จ า แนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
พบว่ามคี่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของ
สัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท                
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 524.177 บาทต่อครัง้ ผู ้บริโภคที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท                        
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 652.917 บาทต่อครัง้ ผู ้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท                       
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 849.259 บาทต่อครัง้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท โดย
มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1027.458 บาทต่อครัง้ ผู ้บริโภคที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อสนิคา้
ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ 10,001 – 20,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
503.281 บาทต่อครัง้ และ ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยง
ประเภทแมว มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001 – 30,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 374.542 บาทต่อครัง้ 

ด้านความถี่ในการซื้อสินคา้และบริการลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงต่อเดือน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
พบว่ามคี่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของ
สตัวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท 
มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า รายได ้20,001 – 30,000 บาท โดยมผีลต่าง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.547 ครัง้ต่อเดอืน และ ผู ้บริโภคที่มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว มากกว่า รายได ้30,001 – 40,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลี่ยเท่า 0.532 ครัง้
ต่อเดอืน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสัตว์
เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้
ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่อง
สตัวเ์ลี้ยงต่อครัง้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.269 ซึ่งมคี่า
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์ับพฤติกรรมการซื้อสนิคา้
ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของ
สตัวเ์ลี้ยงต่อเดอืนพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.096 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากับพฤติกรรมการซื้อสนิคา้
ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่อง
สัตว์เลี้ยงต่อครัง้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมคี่ า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.136 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับมพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากับพฤติกรรมการซื้อสนิคา้
ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของ
สัตว์เลี้ยงต่อเดือนพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.138 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์ เลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อครัง้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม 
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.384 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏเิสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้
และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อเดอืนพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมคี่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.551 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้อสินคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และ
บรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อครัง้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม โดยรวมมี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.898 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม
การซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิาร
ลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงต่อเดือนพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.631 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสินค้า
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ลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถติิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
การอภิปรายผล 

จากงานวิจยัเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสมัพันธต์่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ
สนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจะน ามาเปรยีบเทยีบขอ้มูลกับเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยจะอธบิายตามสมมตฐิานดงัน้ี  

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชากรศาสตร ์ แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่
ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

จากการศึกษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชวัรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภท
แมวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง ทีร่ะดับ
นัยส าคญั 0.05 โดยผูบ้รโิภคเพศชายมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้มากกว่าเพศหญิง แสดงถงึพฤตกิรรมการใช้จ่าย
ของเพศชายที่มีแนวโน้มในการใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวมากกว่าเ พศหญิง             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อังคณา ตรรการพาณิชย์ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผูท้ีม่เีพศแตกต่างกันมผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้ออาหารส าเรจ็รูปส าหรบัแมว แตกต่างกันอย่างทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยง ทีร่ะดบันัยส าคัญ 
0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง
ต่อเดือนมากกว่า อายุ 15 – 24 ปี เน่ืองจากผูบ้ริโภคทีม่ีอายุ 25 – 34 ปี มีรายได้ประจ า และเมื่อพิจารณากลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ ก็มพีฤตกิรรมการใช้จ่ายต่อเดอืนทีเ่พิม่มากขึ้นเช่นเดยีวกัน เมื่อเทยีบกับกลุ่มผูบ้รโิภคที่
มอีายุ 25 – 34 ปี ปี ทัง้น้ีเน่ืองจากการมรีายไดท้ีสู่งขึน้ และการทีส่ามารถมอี านาจในการตดัสนิใจซื้อทีม่ากขึน้ตาม
ช่วงวัย ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในสินคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวที่สูงกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จยัของ 
สุทธนีิ ภกัดวีงศ์ชัย (2561) ทีศ่ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กับพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้เกี่ยวกับสุนัขในรา้นเพท็ช็อป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัว์เลี้ยงประเภทแมวใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง ทีร่ะดบันัยส าคญั 
0.01 โดยผู้บริโภคทีม่ีสถานภาพสมรส หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินคา้และบรกิาร
ลักชัวรีม่ากกว่าผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด เน่ืองจากผูท้ีม่สีถานภาพสมรส หมา้ย หย่ารา้ง แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่
เป็นผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป ประกอบกับหากเป็นผูบ้รโิภคทีส่มรส หรอื มคีรอบครวั ก็มรีายไดต้่อครวัเรือน               
ที่มากขึ้น ท าให้มีการใช้จ่ายในการซื้อสินคา้และบริการลักชัวรี่ไดม้ากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ กิตตมิา 
อุดมสวัสดิ ์(2560) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูป
ชนิดเมด็ของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างทีร่ะดับนัยส าคญั 0.01 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบริการลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยง ที่ระดับนัยส าคญั 
0.01 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการลักชัวรี่
มากกว่าผู ้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เน่ืองจากผูท้ี่มีปริญญาตรีขึ้นไปมกัมีหน้าที่การงานและ
รายไดท้ีด่กีว่าผูม้กีารศึกษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีโดยผูท้ีม่รีะดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีก็มคี่าใช้จ่าย
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ในการซื้อสนิคา้และบริการลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงต่อครัง้ ที่สูงกว่าผู ้ที่มรีะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีรัตน์ อรอมรรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมีย่ม แตกต่างกันอย่างทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรี่ของสตัว์เลี้ยง ทีร่ะดบันัยส าคัญ 
0.01 และ ความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพรบั
ราชการ รฐัวสิาหกิจ พนักงานบรษิัทเอกชน ธุรกิจส่วนตวั พ่อบา้น แม่บา้น มคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ทีสู่งกว่า
นักเรียนนิสิต นักศึกษา โดย ผู ้บริโภคที่รับราชการ รัฐวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่มากทีสุ่ด รองลงมาคือ
พนักงานบริษัทเอกชน เน่ืองจากเป็นผู้ทีม่ีรายได้ประจ าทีม่ัน่คงกว่าธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน แม่บ้าน  และในดา้น
ความถีนั่กเรยีน นิสติ นักศึกษา และ ธุรกิจส่วนตวั พ่อบา้น แม่บา้น มคีวามถีใ่นการซื้อมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ตรรีตัน์ อรอมรรตัน์ (2559) ทีศ่ึกษาเรื่อง การศึกษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเร็จรูป
ระดบัพรเีมีย่ม แตกต่างกันอย่างทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงประเภทแมว
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง และ ความถี่
ในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดฉ้ลี่ยต่อเดอืนสูง ยิง่
มคี่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อครัง้ทีสู่งตามรายได้ และท าใหค้วามถีใ่นการซื้อของ
ผู ้บริโภคที่มีรายไดสู้งน้อยครัง้กว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติมา อุดมสวัสดิ ์( 2560) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวส าเร็จรูปชนิดเ ม็ดของคนเลี้ยงแมวใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 และ 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสัตว์
เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน แบ่งเป็นสมมตฐิานย่อยดงัน้ี 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสัตว์
เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงต่อเดอืน 
จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวต่อครัง้ 
กล่าวคอื กลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้ลักชัวรี่ของสัตวเ์ลี้ยงประเภทแมวจะไม่น าปจัจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสรมิทางการตลาด เช่น การลดราคา ความสะดวกในการเดนิทางเพื่อซื้อสนิคา้ หรอื โปรโมชัน่ในโอกาส
ต่างๆ มาเป็นปจัจยัหลักในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวเน่ืองจากสนิคา้ประเภทน้ี เป็น
สนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ทีป่ระกอบไปดว้ยลูกคา้ทีม่คีวามตอ้งการคล้ายๆกัน
ในเรื่องสตัวเ์ลี้ยง ลูกคา้ในกลุ่มน้ี มกี าลังซื้อทีค่่อนขา้งสูง และยอมจ่ายเงนิเพิม่ขึน้เพื่อแลกกับสนิคา้ทีแ่ตกต่างจาก
สนิคา้ทัว่ไปจงึท าใหป้จัจัยส่วนประสมทางการตลาดเขา้มามผีลกระทบน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ สุทธินี 
ภักดีวงศ์ชัย (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพนัธก์ับพฤติกรรมการซื้อสนิคา้
เกี่ยวกับสุนัขในรา้นเพท็ช็อปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                   
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่อง
สตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง 
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จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธก์ับความถีใ่นการซื้อสนิคา้และบรกิารลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยง กล่าวคอื ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจซื้อสนิคา้สนิคา้ลกัชวัรี่
ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมว เน่ืองจากเป็นสินคา้ประเภทน้ีเป็นสนิคา้ที่มีผู ้บริโภคเฉพาะเจาะจง และไม่มีจ านวน
ผูข้ายทีม่ากราย จงึท าใหค้วามถีใ่นการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไม่ไดร้บัผลกระทบจากส่วนประสมทางการตลาดในระดับ
ทีม่นัียส าคญั ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ กิตตมิา อุดมสวสัดิ ์(2560) ทีศ่ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูปชนิดเมด็ของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากกงานวิจยั 

ผูว้จิยัเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการท าการวางกลยุทธท์างการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ดในการ
สร้างยอดขาย เป็นผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพศชาย ที่มีอายุตัง้แต่ 25 ขึ้นไป ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ตัง้แต่ 10,000 บาทขึ้นไป ระดับการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่มีรายไดป้ระจ าเป็นเงนิเดอืน  
ซึ่งไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ หรอื พนักงานบรษิัทเอกชน และสถานภาพสมรส หรอื หมา้ย /หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มทีม่กีารใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้ลักชวัรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภท
แมวโดยประมาณ (บาท ต่อ ครัง้) มากทีสุ่ด ดงันัน้ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใช้ในการก าหนดแผนการ
ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งฐานลูกคา้ในอนาคต โดยน าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมาประกอบ
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยง 
ประเภทแมว 

ถึงแม้ว่าผลการทดสอบสมมตฐิานรายด้านรวมของปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด จะไม่สัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ลักชัวรีข่องสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมว แต่ทางผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลบางประการจาก
รายขอ้ย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธก์ันมาใช้ในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้าน
การตลาดได ้โดยดา้นผลิตภณัฑ ์ควรใหค้วามส าคญัถงึความหลากหลายของสนิคา้และบรกิาร สามารถใหลู้กคา้มี
ตวัเลือกในการซื้อไดม้าก และควรมกีารตดิขอ้ความหรอืป้ายน าเสนอสนิคา้ทีช่ัดเจน ซึ่งแสดงถงึคุณประโยชน์และ
ข้อมูลส าคัญอื่นของสินค้าให้ผู ้บริโภคได้รับรู้ ด้านราคา ผู ้ประกอบการควรก าหนดราคาสนิคา้ให้ถูกกว่าสนิคา้
ประเภทเดยีวกันในตลาด เพื่อใช้ดงึดูดกลุ่มเป้าหมาย แต่ควรก าหนดในราคาทีส่ามารถแข่งขนัไดจ้รงิ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ควรเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยเน้นความสะดวกในการเขา้ถึงสนิคา้และกลุ่มเป้าหมายรู้จัก 
เช่น หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เป็นตน้ 

จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคา้และบริการลักชัวรี่ของสตัวเ์ลี้ยงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สนิคา้และบรกิารลักชัวรีท่ีเ่ป็นทีน่่าสนใจทีผู่ป้ระกอบการ หรอื นักการตลาดควรใหค้วาม
สนใจไดแ้ก่ ของเล่นของสตัวเ์ลี้ยง บรกิารอาบน ้า และ โรงแรมรบัฝากสตัวเ์ลี้ยง ซึ่งเป็นกลุ่มสนิคา้และบรกิารที่ผู ้
เลี้ยงแมวใหค้วามสนใจในอนัดบัตน้ๆ โดยการน าเสนอคุณค่าและประโยชน์ของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ประกอบกับ
ความชื่นชอบของสตัวเ์ลี้ยง แก่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในขา้งตน้ ซึ่งมพีฤตกิรรมในการใช้จ่ายและมคีวามถีใ่น
การซื้อสูง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ี ส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุมเคราะห์อย่างยิ่ง จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธตินัินธุ์ 
ชาญโกศล อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ ์ที่ได้เสียสละเวลาในการใหค้ าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และ 
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ชี้แนะขอ้คดิเหน็ แก้ไขขอ้บกพรอ้งต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู ้วจิยั จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 ผูว้จิยัขอบกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล อาจารย ์ดร.วสนัต ์สกุลกิจกาญจน์ 
ที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมอืในการวจิัย ให้สมบูรณ์ รวมทัง้ขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กานตจ์ริา ลิมศิรธิง ทีใ่หค้วามกรุณาอนุเคราะหเ์ป็นประธานในการสอบสารนิพนธ ์ และ  
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ในการท าวจิยั 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย               
ทุกท่าน ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยัชิ้นน้ี 
 ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม               
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั และ เพื่อนๆ ทีใ่หก้ารสนับสนุน ใหก้ าลังใจ และความช่วยเหลอื
มาโดยตลอด ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า งานวจิยัชิ้นน้ีจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่าย
และใหบ้รกิารสนิคา้ลักชัวรีป่ระเภทแมวในการวางแผน พฒันาปรบัปรุงกลยุทธใ์หส้อดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้รโิภค 
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