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บทคดัย่อ 

 
            การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที               
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
     ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
เกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั .01 
    ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสนุขั
ในร้านเพท็ชอ็ปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญั             
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านกระบวนการ                
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพ็ทชอ็ปของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร             
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
             สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสนุัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ เพท็ชอ็ป 
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Abstract 
 
              The purpose of this research is to study the service marketing mix related to consumer 
purchasing behavior of dog products at pet shops in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted 
of four hundred consumers who bought dog products at pet shops. A questionnaire was used for data 
collection and the statistics for data analysis including percentage, mean and standard deviation. The 
statistical hypothesis testing included a t-test, an One-Way Analysis of Variance and the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 The result of hypothesis testing was as follows: 
 Consumers of different ages and average income levels demonstrated different purchasing 
behaviors in terms of the value of the purchase and buying expense at a statistically significant                 
level of .01. 
 The service marketing mix in the aspect of product had a relationship with purchasing behavior 
of dog products at pet shops at an average expense per time at a statistically significant level of .01.  

The service marketing mix in the aspect of price, place and process had a relationship with 
purchasing behavior of dog products at pet shops in terms of the frequency of purchases per month at a 
statistically significant level of .01. 

The service marketing mix in the aspect of promotion and people had a relationship with the 
purchasing behavior of dog products in pet shops and the frequency of purchase per month had a 
statistically significant level of .05. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Consumer Purchasing Behavior, Pet Shops 
 
บทน า 
           ในปจัจุบนัประชากรไทยมีจ านวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เป็นการเพิ่มในอตัราที่ลดลงเรื่อยๆ เน่ืองมาจาก
ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ดา้นการวางแผนครอบครวั ท าใหม้อีตัราการเจรญิพนัธุโ์ดยรวมลดลงต ่ากว่าระดบั
ทดแทน ในขณะทีป่ระชากรไทยมอีายุยนืยาวขึน้ท าใหโ้ครงสรา้งของประชากรไทยค่อยๆ เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคม
สูงอายุในอนาคต อกีทัง้วถิีการใชช้วีติในปจัจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป คนวยัท างานมกีารผนัตวัเขา้มาท างาน              
ในเมอืงกนัมากขึน้ส่งผลให้ต้องใชช้วีติตามล าพงั และการด าเนินชวีติที่เต็มไปด้วยการแข่งขนัที่สร้างแรงกดดนั            
ท าใหท้ศันคตขิองคนยุคใหมไ่ดเ้ปลีย่นไป คอื แต่งงานชา้ลงหรอืเป็นโสดมากขึน้ บางคู่แต่งงานแลว้ไม่มลีกู เกดิการ
ปรบัเปลี่ยนจากครอบครวัใหญ่ไปสู่ครอบครวัเดี่ยวมากขึน้ ซึ่งการเลี้ยงสตัว์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขา้มาเตมิเตม็
ความเป็นครอบครวัและการใชช้วีติที่สมบูรณ์ใหก้บัคนยุคใหม่ รวมถงึสิง่ทีส่นับสนุนใหก้ารเลีย้งสตัวแ์ละลกัษณะ
การเลีย้งสตัวเ์ปลีย่นแปลงไป เนื่องจากคนไทยนิยมเลีย้งสตัวเ์พื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา ซึง่เพื่อนคลายเหงาทีเ่ป็น
ตวัเลอืกทีด่กีค็อืสุนัข จากทีเ่คยเลีย้งไวเ้ฝ้าบา้นกเ็ปลีย่นมาเป็นเลีย้งในลกัษณะเป็นเพื่อนหรอืเป็นเสมอืนสมาชกิ  
ในครอบครวั สง่ผลใหค้นไทยมคี่านิยมในการเลีย้งสนุขัเพิม่ขึน้ และท าใหส้นุขัเป็นสตัวเ์ลีย้งทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสดุ
มาตลอดจนถงึปจัจุบนั (กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม, 2555) รวมทัง้มคีวามใส่ใจและมกีารเพิม่ค่าใชจ้่ายในสว่นต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งเป็นอย่างมาก ซึง่ในปจัจุบนัการใหบ้รกิารต่างๆ เกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งมกีารพฒันาทีท่นัสมยั
และครบวงจรมากขึน้ ซึ่งกลุ่มคนเลี้ยงสตัวใ์นประเทศไทยมหีลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครวัเดีย่ว 
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กลุ่มคนโสด กลุ่มคนรกัสตัว ์รวมถงึบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงท าใหเ้กดิกระแสคนรกัสตัว ์ เป็นตน้ (สวุมิล ตลิกเรอืงชยั และ
คณะ, 2557) คนเหล่านี้มองสตัวเ์ลีย้งไม่ไดเ้ป็นเพยีงแต่เพื่อนแกเ้หงา แต่ใหค้วามส าคญัเหมอืนเป็นคนในครอบครวั 
เมื่อกลุ่มคนเลี้ยงสตัว์มีการเลี้ยงด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม เปลี่ยนจาก “Pet Lover” ที่เป็นแค่การรักสัตว์ 
กลายเป็น “Pet  Parent” ที่รกัและผูกพนัจนวนัตาย มีการทุ่มเท ปรนเปรอ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด            
ดว้ยเหตุน้ีท าใหต้ลาดสตัวเ์ลีย้งและธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองในปจัจุบนัมกีารขยายตวั อย่างต่อเนื่อง 

จากความนิยมในการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งทีเ่พิม่มากขึน้ส่งผลใหว้งการสตัวเ์ลีย้งในไทยมเีงนิสะพดั โดยธุรกจิ           
ที่เกี่ยวกับสตัว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี                 
โดยตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งกนิส่วนแบ่งตลาดใหญ่ทีสุ่ด หรอืคดิเป็นมลูค่ากว่า 10,000 ลา้นบาท รองลงมาคอื ธุรกจิ
บริการเกี่ยวกับสตัว์เลี้ยง ได้แก่ เพ็ทช็อป โรงพยาบาล คลินิก อาบน ้าตัดขน โรงเรียนฝึก และบริการอื่นๆ                  
มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์ส าหรบัสตัว์เลี้ยง ได้แก่ เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องประดบัต่างๆ              
มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามูลค่าตลาดกว่าสองหมื่นล้านบาท ท าให้ผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อย             
หนัมาสนใจธุรกิจเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ              
ของผู้บรโิภค ซึ่งธุรกจิหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดสตัว์เลี้ยงคอืเพท็ชอ็ป เนื่องจากเป็นสถานที่ที่คนเลี้ยงสตัว์ต้องใช้
บรกิารบ่อยที่สุด และเพท็ชอ็ปในสมยันี้นอกจากขายอาหาร ขนม ของเล่น ของใช้ที่จ าเป็นส าหรบัสตัว์เลีย้งแลว้               
ยงัมีการให้ความรู้เกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงที่มากกว่าแต่ก่อน ท าให้ผู้บริโภคในปจัจุบนัให้ความสนใจที่จะใช้บริการ             
เป็นอย่างมาก ดงันัน้ ผูป้ระกอบการเพท็ชอ็ปแต่ละรายต้องใชก้ลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหม้คีวามสามารถในการ
แขง่ขนั และการเขา้ใจสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ จะช่วยท าใหว้างแผนการด าเนินธุรกจิไดเ้หนือคู่แขง่ สามารถหาสนิคา้
และใหบ้รกิารไดต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดจงึเป็นกลยุทธห์นึ่งทีส่ามารถ
แกไ้ขปญัหาดงักล่าวได ้เช่น การมสีนิคา้ทีห่ลากหลาย ราคาทีเ่หมาะสม ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีผู่บ้รโิภคเขา้ถงึ 
มคีวามใส่ใจในการใหบ้รกิาร ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ไดถู้กตอ้ง มกีารส่งเสรมิการขายเพื่อดงึดูดผูบ้รโิภค และ
ความน่าเชื่อถอืทีผู่บ้รโิภคมต่ีอรา้นคา้ ซึง่จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิและมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบั
สนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปเป็นอย่างมาก 
             ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่ องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา                   
การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย ์การสื่อสาร และความเจรญิของทัง้ประเทศ รวมถงึเป็นจงัหวดัทีม่กีารเลีย้งสุนัข             
สูงมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ (ส านักงานปศุสตัว์เขต 1-9: 2559) เพื่อที่จะน าผลการวจิยัไปใช้ในการพฒันา 
แผนกลยุทธท์างการตลาด ปรบัปรุงรปูแบบช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ การออกรายการสง่เสรมิการขายทีต่รงใจ
ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และสามารถน าไปเป็นแนวทางการศกึษา               
และวจิยัดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
            1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
  2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบั
สนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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             กรอบแนวคิดในการวิจยั  
               1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
                1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส 
                1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
            2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
             1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัข             
ในรา้นเพท็ชอ็ปแตกต่างกนั 
  2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสมัพันธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ              
ต่อนักการตลาด เนื่ องจากเป็นสิ่งที่ท าให้ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลง                  
ทางประชากรศาสตร์แสดงให้เห็นถึงสภาพการของตลาดในขณะนัน้  สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
การตลาด และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจ ัยได้ก าหนดลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยอ้างอิงแนวคิดของ                  
ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 72) อธบิายว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ วงจรชวีติครอบครวั 
การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัอุปสงคใ์นสนิคา้ จงึน ามาใชเ้ป็นตวัแปรในการศกึษา เพื่อใหท้ราบ
ถึงความแตกต่างของปจัจยัดงักล่าวทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นกจิกรรมทีส่นองต่อความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ผู้วจิยัได้อ้างองิแนวคดิของ ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์ (2548: 50)               
จะเหน็ไดว้่าก่อนทีจ่ะมกีารซือ้ ผูซ้ือ้ตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เกีย่วกบัคุณภาพและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการบริ
การทีจ่ะไดร้บั ผูข้ายตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่โดนจะตอ้งพยายามหาหลกัประกนัใหผู้ซ้ือ้สามารถท าการตดัสนิใจ   ได้
เรว็ขึน้ ซึง่กค็อื ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 หรอื 7P’s ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ               
ด้านกระบวนการ มาเป็นตัวแปรในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัดังกล่าวที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560: 140-145) อธบิายว่า การ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมการซือ้และการบรโิภค เพื่อให้ทราบถงึ
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้ าหรือบริการของผู้บริโภค โดยงานวิจัยนี้ได้
ท าการศกึษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ป ดงันัน้  ผู้วจิยัจงึท าการตดัขอ้ค าถามในส่วน
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ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หนออก ท าใหก้ารวจิยัในครัง้นี้ใชห้ลกัค าถาม 5Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย ใครบา้งอยู่ในตลาด
เป้าหมาย ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้อะไร ท าไมผูบ้รโิภคจงึไดต้ดัสนิใจซือ้ ใครบา้งมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภค
ซือ้เมื่อใด และผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร มาเป็นตวัแปรในการศกึษา เพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดงักล่าว
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
               ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิเพท็ชอ็ป ธุรกจิเพท็ชอ็ปเกดิขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดา             
ผูร้กัสตัวเ์ลีย้งทัง้หลายทีต่้องการมอบความสะดวกสบาย ต้องการเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บัสตัว์เลีย้งของตน ซึง่รา้น
เพ็ทช็อปขนาดใหญ่บางแห่งอาจมีบริการรับฝากหรือบริการอาบน ้า ตัดขนร่วมด้วย และมักได้รบัความนิยม                
จากผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก ผู้เลี้ยงสตัวม์คีวามจ าเป็นทีต่้องใชบ้รกิารร้านเพท็ชอ็ป เนื่องจากในการเลี้ยงสตัวแ์ต่ละ
ประเภทจ าเป็นจะต้องมกีารซือ้อาหาร ของใชแ้ละอุปกรณ์เสรมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้ง โดยสิง่ของเหล่านี้ต้องใช้
ประกอบในการเลี้ยงตัง้แต่สตัว์เลี้ยงเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต ท าให้สินค้าที่จ าหน่ายในร้านเพ็ทช็อปจะมีความ
หลากหลาย สามารถแบ่งไดด้งันี้ 
           1. ของใช้และอุปกรณ์เสรมิ เช่น แชมพู ปลอกคอ สายจูง กรง ของเล่น แผ่นรองซบั กระบะทรายและ
เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่สร้างก าไรได้อย่างมาก เน่ืองจากสินค้าบางส่วนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและ              
สนิคา้แฟชัน่ ลกูคา้จะซือ้ดว้ยความพอใจและไม่ค่อยสนใจเรื่องราคา  
 2. อาหารสตัว์ ขนม และอาหารเสรมิ ซึ่งเป็นกลุ่มของสนิค้าที่ขายดทีี่สุด เพราะสตัว์เลี้ยงต้องมกีารกนิ            
ทุกวนั ซึง่ผูเ้ลีย้งส่วนใหญ่มกัไม่มเีวลาเตรยีมอาหาร และอาหารทีสุ่นัขควรรบัประทานแตกต่างจากคน ท าใหต้้อง
พึง่พาอาหารส าเรจ็รปูทีม่สีารอาหารครบถว้นและประหยดัเวลาในการเตรยีม แต่สนิค้ากลุ่มนี้สรา้งก าไรค่อนขา้งต ่า 
เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการมากรายท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคา ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามจดัการหมุนเวยีน
สนิคา้ใหร้วดเรว็ เพื่อไม่ใหเ้กดิการจมของเงนิทุน และป้องกนัการหมดอายุของอาหารสตัว ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนขัในรา้นเพท็ชอ็ป ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื ผูท้ี่ซื้อหรอืเคยซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ป ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึค านวณโดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างที่  ไม่ทราบจ านวนประชากร 
ค านวนได้จากสูตรของ Taro Yamane (Taro, Yamane. 1971) และได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความ
ผดิพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกนิ 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่เตมิจ านวน อกี 15 คน รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่างคอื 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจับฉลากเพื่อเลือก             

กลุ่มตวัอย่าง จากเขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต จบัฉลากขึน้มา 10 เขต คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจ านวน
เขตทัง้หมด เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการเก็บตัวอย่างโดยมีผลการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 10 เขต ดังนี้                
เขตยานนาวา เขตพระนคร เขตหลกัสี่ เขตตลิ่งชนั เขตภาษีเจรญิ เขตบางขุนเทยีน เขตทุ่งครุ เขตดอนเมอืง              
เขตจตุจกัร และเขตทววีฒันา   

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งเขตทีสุ่ม่มาไดใ้นขัน้ที ่1 ใหไ้ดส้ดัสว่น
ทีเ่ท่ากนัในแต่ละเขตไดพ้ืน้ทีล่ะ 40 คน  
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            ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกร้านเพ็ทช็อปที่มี
ผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากในแต่ละเขตทีสุ่่มไดจ้ากขัน้ที ่1 ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตทีถู่กเลอืก จะมี
ขนาดตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 

เขตท่ีท าการส ารวจ  รา้นเพท็ชอ็ป    จ านวน (ราย) 
เขตยานนาวา   รา้นเพท็บดัดี ้          40 
เขตพระนคร   รา้นเพท็เวลิด ์          40 

 เขตหลกัสี ่   รา้นดุ๊กดิก๊ เพท็ชอ็ปแอนดก์รมูมิง่        40 
 เขตตลิง่ชนั   รา้นเจแอนดเ์จเพท็มารท์         40 
 เขตภาษเีจรญิ   รา้นพชีเพท็ชอ็ป          40 
 เขตบางขนุเทยีน   รา้นภูรเีพท็ชอ็ป          40 
 เขตทุ่งครุ   รา้นฟิตวนั ประชาอุทศิ         40 
 เขตดอนเมอืง   รา้นมนูญเพท็ชอ็ป               40 
 เขตจตุจกัร   รา้นสม้เพท็ชอ็ป          40 

เขตทววีฒันา   รา้นเพท็คอนเนอร ์               40 
 
ขัน้ท่ี 4 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับ             

กลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่3 เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตาม จ านวน 400 คน 
           เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
และไดท้ าการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชส้ตูร ครอนบคัอลัฟ่า 
(Cronbach’s alpha) มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) มีทัง้ค าตอบแบบ 2 ตัวเลือก (Two – way Question) และค าตอบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice Question) จ านวน 5 ขอ้  
            ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดบริการ แบ่งเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ             
ดา้นกระบวนการ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) เป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 29 ขอ้ ซึ่งเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามแบบ 
Rating Scale เชาว์วัต จันดี (2557: 27-28) โดยให้ตอบแบบประเมิณค่า 5 ระดับ วัดระดับความส าคัญ คือ               
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
           ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเก่ียวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ป ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมคี าถามลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Question) ค าตอบหลายตวัเลอืก 
(Multiple Choice Question) จ า น วน  4 ข้ อ  และมีค า ถ ามลัก ษณะปลาย เ ปิ ด  (Open-Ended Question)               
จ านวน 2 ขอ้ 
            การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนของขนาตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชม้รการเิคราะหขือ้มลู ดงันี้ 
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          1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น           
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ป            
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
           2. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 
    2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ ONE Way ANOVA 
     2.2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ                    
ดา้นกระบวนการ กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
          1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 72.80 อายุ 26 - 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 
ระดบัการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 68.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 32.00 และสถานภาพสมรสโสด คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 

2. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ได้แก่  
ด้านกระบวนการ และด้านบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.29 ส่วนด้านอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม                  
ให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย              
ดา้นราคา และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20, 4.04, 4.03, 3.94 และ 3.89 ตามล าดบั  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป                 
(ครัง้/เดือน) น้อยที่สุดคือ 1 ครัง้ /เดือน มากที่สุดคือ 6 ครัง้ /เดือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ครัง้/เดือน ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพ็ทชอ็ป ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ 100 บาท/ครัง้ มากที่สุดคอื  
5,000 บาท/ครัง้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 832.38 บาท/ครัง้ ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น จ านวน                
204 คน คดิเป็นร้อยละ 51.00 ผู้ที่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อคอืตนเอง จ านวน 185 คน คดิเป็นร้อยละ 46.25 
เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทอาหารส าเรจ็รูป จ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.25 มลีกัษณะการเลอืกซือ้เฉพาะสนิคา้ 
ทีป่ระจ า จ านวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.25 

4. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้เกีย่วกบัสุนขัในรา้นเพท็ชอ็ป ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 

5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกีย่วกับ
สนุขัในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
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6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ                    
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพ็ทชอ็ปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในทศิทางตรงขา้ม ระดบัต ่ามาก 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านบุคคล มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลี่ย 
(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางตรงขา้ม ระดบัต ่ามาก 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้าน
เพ็ทช็อป ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ                 
46 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้)              
มากที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีหน้าที่การงานที่มัน่คง สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ               
ได้เป็นอย่างด ีท าให้มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ปที่มคี่าใชจ้่ายสูงมากกว่าช่วงอายุ อื่น                 
ซึง่สอดคลอ้งกบั วชัราภรณ์ ทองพอก (2553) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรม          
การซื้ออาหารสุนัขส าเรจ็รูปของผู้เลี้ยงสุนัข ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ผู้เลี้ยงสุนัขที่มอีายุ
แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูป ด้านมูลค่าการซื้ออาหารส าเร็จรูปสุนัขโดยเฉลี่ย            
(บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบั
สุนัขในร้านเพท็ชอ็ป ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร    
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ป ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยประมาณ (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีก าลงัในการซื้อสูงและ                
มกัมีรสนิยมในการเลือกสนิค้าที่มคีุณภาพ มีชื่อเสยีงเป็นหลกั เพื่อมอบสิง่ที่ดทีี่สุดให้กบัสุนัข ซึ่งสนิค้าเหล่านี้             
ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้พรเีมีย่มหรอืน าเขา้จากต่างประเทศ เป็นสนิคา้ทีไ่ด้รบัมาตรฐานและมคีวามน่าเชื่อถอื ท าใหผู้้ 
ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนสูง มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพท็ชอ็ป ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
(บาท/ครัง้) มากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่น้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั วชัราภรณ์ ทองพอก (2553) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยั
ด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัข  ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ผูเ้ลีย้งสุนัขทีม่ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารสุนัข
ส าเรจ็รูป ด้านมูลค่าการซื้ออาหารส าเรจ็รูปสุนัขโดยเฉลี่ย (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .01 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกีย่วกบั
สุนัขในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ครัง้) โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก การมตีราสนิค้าที่มชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกั และมขีนาด                
ทีห่ลากหลายเพื่อความสะดวกในการเลอืกซือ้ ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในตวัผลติภณัฑ ์และยอมทีจ่ะจ่ ายเงนิ
มากขึน้เพื่อซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั อมัพกิา จงเจรญิสุข (2560) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืก
ซือ้อาหารสตัวเ์ลีย้งส าเรจ็รูป พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเลอืกซื้ออาหารสตัว์เลี้ยงส าเรจ็รูปในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั             
ต ่ามาก และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัข              
ในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพนัธ์               
ในทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก จากสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัและ
ตระหนักถงึการจบัจ่ายใชส้อยมากยิง่ขึน้ โดยการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ต้องค านึงถงึความคุม้ค่า ท าใหร้า้นคา้ต้องมี
การให้ความส าคัญในเรื่องของราคาสินค้าที่จะต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ป้ายบอกราคาที่ชัดเจน และราคา                   
ทีจ่ าหน่ายต ่ากว่าทีร่ะบุในบรรจุภณัฑ ์เพื่อช่วยในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจในราคา
สนิคา้นัน้ตรง อาจเกดิการกกัตุนสนิคา้ทีม่ากกว่าปกต ิเพื่อทีต่ะไดไ้ม่ต้องมาซื้อบ่อยๆ ส่งผลใหค้วามถี่ในการซื้อ
สนิค้าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั พรชนก จิรวุฒาภรณ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ
อาหารสนุขั ของผูเ้ลีย้งสนุขัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคามผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้อาหารสนุขัตามความถีใ่นการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
สนิคา้เกีย่วกบัสุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก รา้นเพท็ชอ้ปทีม่ทีี่จอดรถเพยีงพอ ส่วนใหญ่จะเป็นรา้น
ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และดูหรูหรา ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณมาก อาจจะท าให้ร้านนัน้จ าเป็นต้องขายสนิค้า              
ราคาสงูเพื่อทีจ่ะท าใหร้า้นมกี าไรทีเ่พยีงพอ ซึง่ในสภาวะเศรษฐกจิตกต ่าผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งค านึงถงึการซือ้สนิคา้
อย่างถี่ถ้วน อกีทัง้ปจัจุบนัมแีหล่งรวมรา้นขายสนิคา้เกีย่วกบัสุนัขอยู่หลายที ่เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเปรยีบเทยีบ
สนิคา้ก่อนซือ้ไดอ้ย่างอสิระ และในการไปซือ้แต่ละครัง้มกัซือ้สนิคา้ในครัง้ละจ านวนมาก ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจทีจ่ะ
เลอืกซื้อสนิค้าจากแหล่งรวมร้านขายสนิคา้เกี่ยวกบัสุนัขมากกว่าร้านที่อยู่ใกล้บา้น/ใกล้สถานที่ท างาน ส่งผลให้
ความถี่ในการซื้อสนิค้าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั  ตรีรตัน์ อรอมรรตัน์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม            
การตดัสนิใจซือ้อาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมีย่ม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย              
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออาหารแมวส าเรจ็รูประดบัพรเีมี่ยม ด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
เกี่ยวกบัสุนัขในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่ามาก เนื่องจากการจดัโปรโมชัน่ราคาพเิศษในแต่ละเดอืนเป็นช่วงเวลา
ในการจดักจิกรรมที่นานเกนิไป ท าให้ผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมที่เคยชนิกบัการได้รบัราคาพเิศษ หากผู้บรโิภครู้สกึ              
พึงพอใจกับราคาที่มีการจัดการส่งเสริมการตลาดนัน้ จะท าให้เกิดการซื้อสินค้ากักตุนในปริมาณมากกว่า                    
ความต้องการปกติ ส่งผลให้พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั อมัพกิา จงเจรญิสุข 
(2560) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตัวเ์ลีย้งส าเรจ็รูป พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสตัว์เลี้ยงส าเร็จรูปในด้านความถี่                
ในการซือ้ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และในทศิทางตรงขา้มกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .01 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัสุนัข 
ในร้านเพ็ทช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพนัธ์                 
ในทิศทางตรงข้ามในระดบัต ่ามาก เนื่องจากพนักงานมีความรู้เรื่องเกี่ยวกบัสนิค้าเป็นอย่างดี มีมารยาทและ             
มมีนุษย์สมัพนัธท์ี่ด ีท าให้ผู้บรโิภคเปิดใจทีจ่ะรบัฟงัขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและซื้อสนิค้าตามที่เสนอขาย ผู้บรโิภค              
จงึสามารถซื้อสนิค้าได้ตรงกบัความต้องการ และอาจได้รบัขอ้เสนอขายในปรมิาณมาก ท าให้ไม่มคีวามจ าเป็น                 
ที่จะต้องมาซือ้สนิค้าหลายครัง้ แต่การที่พนักงานมคีวามกระตือรอืร้นในการใหบ้รกิารทีม่ากเกนิไป อาจจะท าให้
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ผู้บริโภคเกิดความอึดอัดในการเลือกซื้อสินค้าและรู้สึกไม่มีความอิสระในการเลือกซื้อ  ส่งผลให้พฤติกรรม                   
ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั ใจชนก จุลเสนียชร (2559) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสม
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิคาเฟ่สตัว์เลีย้งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารธุรกจิคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ             
ทีร่ะดบั .05 

8. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เกีย่วกบั
สุนัขในรา้นเพท็ชอ็ปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์  
ในทิศทางตรงข้ามในระดับต ่ ามาก เน่ืองจากสังคมในปจัจุบันมีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ท าให้ร้าน                
เพท็ชอ็ปต้องอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นการช าระค่าสนิคา้ทีต่้องมคีวามถูกต้องในการรบัช าระ 
การมเีวลาเปิด-ปิดรา้นทีแ่น่นอน และความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร เพราะผู้บรโิภคทุกวนันี้มเีวลาในการจบัจ่าย              
ใช้สอยไม่มากนัก จงึมกัที่จะซื้อสนิค้าเป็นจ านวนมากในแต่ละครัง้ เพื่อให้เพยีงพอต่อความต้องการ และจะได้                
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาหลายครัง้ ส่งผลให้พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อสินค้าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั               
นิตนา ฐานิตธนกร และอุมารินทร์ ศรีศศิวิมล (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้อง               
กบัสตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสตัว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเพ็ทช็อปควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
ทีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป และทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายโดยประมาณ 
(บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรก าหนดกลยุทธท์ีส่ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความ
แตกต่างเพื่อพฒันาธุรกิจ อีกทัง้ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และขยายฐานลูกค้า                 
โดยพจิารณาและเลอืกศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เกดิความสนใจแลว้น าไปใชเ้ป็นแนวทาง  
ในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อรองรบัการแขง่ขนัในธุรกจิรา้นเพท็ชอ็ป 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเพ็ทช็อปควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ                    
ดา้นผลติภณัฑ ์โดยการคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ไดร้บัมาตรฐาน และมคีุณภาพมาจ าหน่าย เพื่อใหผู้บ้รโิภค
ไดร้บัสนิคา้ทีด่ ีอกีทัง้ยงัควรทีจ่ะเลอืกสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้  

3. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเพ็ทช็อปควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ                         
ด้านกระบวนการ โดยให้ความส าคญักบัการอ านวยความสะดวกใหก้บัผู้บรโิภคทัง้ในด้านการช าระค่าสนิคา้ทีม่ี
ความถูกต้องและปลอดภยั เช่น การช าระสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ มกีารติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดทีห่น้ารา้น
เพื่อใหผู้บ้รโิภควางแผนเวลาในการมาซือ้สนิคา้ไดถู้กตอ้ง ไม่เกดิการเสยีเวลากบัผูบ้รโิภค 
    4. ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นเพท็ชอ็ปควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล  
โดยให้ความส าคญัในเรื่องการอบรมและคดัเลือกพนักงานที่มีความรู้เ กี่ยวกบัสนิค้าและมีใจรกัในงานบริการ 
เพื่อทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างครบถว้น และไม่ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความอดึอดัในการเลอืกซือ้สนิคา้  
   5. ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นเพท็ชอ็ปควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย โดยการติดป้ายหน้าร้านให้ชดัเจนและบ่งบอกว่าเป็นร้านเพ็ทชอ็ปเพื่อให้ผู้บรโิภคสงัเกตเหน็              
ไดง้่าย และควรท าช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์เพิม่เตมิ เพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมในปจัจุบนั 



11 
 

  6. ผู้ประกอบการธุรกจิร้านเพท็ชอ็ปควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ด้านราคา 
โดยการตัง้ราคาสนิค้าไม่สูงเกินราคามาตรฐาน รวมถึงติดป้ายบอกราคาที่ชดัเจนและถูกต้องเพื่อให้ผู้บรโิภค   
สงัเกตุไดง้่ายและสามารถตดัสนิใจซือ้ไดท้นัท ี
    7. ผู้ประกอบการธุรกจิร้านเพท็ชอ็ปควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด โดยมกีารจดัวางสนิค้าตวัอย่างเพื่อให้ผูบ้รโิภคได้พจิารณาก่อนเลอืกซื้อ และควรจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาดในสนิคา้แต่ละประเภทในช่วงเวลาสัน้ๆแต่ไม่ท าบ่อยจนเกดิความเคยชนิ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภค
เกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ทีม่ากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
            สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเสรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์ ดร.ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ และ                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของ
แบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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