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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑และป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช๎แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บ
ข๎อมูลจากผู๎ใช๎บริการท่ีเคยใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยสถิติท่ีใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ การทดสอบคําที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห๑การถดถอยพหุ ผลการวิจัย
พบวํา ผู๎ใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 20-30 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได๎ตํอเดือนอยูํระหวําง 7,001 – 15,000 บาท สํวน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎ใช๎บริการท่ีมีเพศและระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ี
เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สํวนผู๎ใช๎บริการท่ีมีอายุ 
อาชีพ และรายได๎ท่ีแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมํ
แตกตํางกัน สํวนท่ีป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎าน
กระบวนการให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยํางมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด คือ ด๎านกระบวนการ รองลงมา ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา และด๎านการสํงเสริม
การตลาด ตามล าดับ ในขณะท่ีป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านบุคคล และด๎านลักษณะทาง
กายภาพ ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ: การบริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง, ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑, ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 

 
Abstract 

The objective of this research was to investigate the demographic and marketing mix factors 
affecting the customer decision making for selecting pet shop services in Bangkok and its surrounding areas. 
Close-ended questionnaire was utilized as a research tool for collecting data from 400 customers of pet 
shops in Bangkok and its surrounding areas. The data analysis was conducted through the use of T- test, One-
way ANOVA, and multiple regression analysis.  The findings revealed that the majority of the pet shop 
customers were female with age between 20 to 30 years old.  Most of them completed a bachelor’s degree, 
worked in a private company, and earned a monthly salary ranging from 7,001 to 15,000 baht.  The results of 
hypothesis testing indicated that the differences of customers on genders and educational backgrounds had 
significant impacts on the decision to use pet shop services in Bangkok and its surrounding areas at the 
statistical significant level of 0.01, while the customers’ differences on age, careers, and income had no 
significant inflence on the customers’ decision making.  In addition, the marketing mix factors of product, 
price, promotion, and process had significant influence on the customer decision making for selecting pet 
shop services in Bangkok and its surrounding areas at the statistical significant level of 0.05.  The marketing 
mix factors that affect the customer decision making the most was process, followed by product, price, and 
promotion respectively while the marketing mix factors of place, people, and physical evidence had no 
significant impact on their decision. 
Keywords: Pet Shop Service, Demographic Factor, Marketing Mix Factor 
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ความเป็นมาของปัญหา 
ป๓จจุบันธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงมีการเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ซึ่ง

ความนิยมในการเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงในประเทศไทยได๎มีปริมาณเพิ่มขึ้น สังเกตได๎จากมูลคําตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
สัตว๑เลี้ยงในประเทศไทย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2544-2548 ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งในด๎านของการน าเข๎า 
การผลิตในประเทศ และการสํงออก ดังแสดงในตาราง 1 

 
อ๎างอิงตาราง 1 ทา๎ยบทความ 

 
จากตาราง 1 แสดงให๎เห็นถึงจ านวนมูลคําตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในประเทศมีอัตราการ

เติบโตขึ้นตามล าดับ โดยมีมูลคําตลาดรวมเทํากับ 109.70 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,400 ล๎าน
บาท ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีมูลคําทางการตลาดเติบโตอยํางตํอเนื่อง ในป๓จจุบัน มูลคําตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
สัตว๑เลี้ยงในประเทศได๎เพิ่มสูงขึ้นรวมกวํา 5,000 ล๎านบาท แบํงเป็นมูลคําอาหารสัตว๑เลี้ยง 4,500 ล๎านบาท อุปกรณ๑ 
เพื่อสัตว๑เลี้ยง 250 ล๎านบาท และเวชภัณฑ๑ส าหรับสัตว๑เลี้ยง 250 ล๎านบาท และได๎มีการคาดการณ๑วําตลาดรวม
สัตว๑เลี้ยงจะเติบโตขึ้นอีกร๎อยละ 5-10 (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2553) ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้นดังกลําวเป็นผลมาจากป๓จจัย
สนับสนุนในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ การเพิ่มขึ้นของจ านวนสัตว๑เลี้ยงและลักษณะการเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว๑เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงามากขึ้น และนิยมเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงไว๎ในบ๎านมากกวําการเลี้ยงใน
บริเวณบ๎าน รวมทั้งมีความใสํใจและมีการเพิ่มคําใช๎จํายในสํวนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงมากข้ึน  

จากอัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึนดังกลําว สํงผลให๎ธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง 
หรือเพ็ทช็อป (Pet Shop) ซึ่งอยูํในรูปแบบของร๎านค๎าที่จ าหนําย อาหาร อุปกรณ๑ และเวชภัณฑ๑ที่เกี่ยวกับสัตว๑
เลี้ยง ตลอดจนให๎บริการเกี่ยวกับสัตว๑เลี้ยงในด๎านตําง ๆ แบบครบวงจร เชํน บริการรับฝากสัตว๑เลี้ยง บริการท า
ความสะอาด และบริการตัดแตํงขนสุนัข เป็นต๎น กลายเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ก าลังได๎รับความนิยมและมี
แนวโน๎มการขยายตัวอยํางรวดเร็วไปพร๎อมกับจ านวนการเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงของคนไทยที่สงูขึ้น และในป๓จจุบันนี้ธุรกิจ
จ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงได๎ปรับเปลี่ยนรูปแบบให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เลี้ยงสัตว๑เลี้ยงมากขึ้น ทั้งในด๎านความหลากหลายของสินค๎าหรือความครบวงจรของบริการ แตํอยํางไรก็ตาม
ธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงยังคงต๎องอาศัยแนวคิดความทันสมัยจากพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของเจ๎าของสัตว๑เลี้ยง เพื่อเป็นแรงผลักดันส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและ
บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎เลี้ยงสัตว๑เลี้ยง และสามารถด ารงอยูํ
ภายใต๎สภาวะการแขํงขันที่เพิ่มมากขึ้นได๎ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นวําการศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง จะเป็นประโยชน๑ตํอธุรกิจที่จัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงให๎
สามารถน าผลจากการศึกษามาจัดท าแผนธุรกิจและก าหนดแนวทาง ทางการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในป๓จจุบัน ตลอดจนน าผลจากการศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนาสํวนประสมทางการตลาด ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงได๎ดี
ยิ่งขึ้น และท าให๎ผู๎ใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงเกิดความพึงพอใจและใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงนั้น ๆ 
ตํอไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑และป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มี

ผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได๎ที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตํางกัน และ 2) ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคคล ด๎านลักษณะทางกายภาพ และด๎านกระบวนการ
ให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชายและหญิง 

ที่มีอายุน๎อยกวํา 20 ปี ถึง 50 ปีขึ้นไป และเคยใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงที่ได๎รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว๑ 
จากกรมปศุสัตว๑ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 3,581 แหํง (กรมปศุสัตว๑ อ๎างอิงใน www.did.go.th, 
2553) โดยก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได๎
ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่สามารถเชื่อถือได๎ คือ จ านวน 385 คน และเก็บข๎อมูลเพิ่มเติมจ านวน 15 คน รวมเป็น
กลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 คน และก าหนดวิธีการเลือกตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมี
วิธีการเลือกตัวอยํางดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางอยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
สลากจากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑
เลี้ยงกระจายอยูํในเขตตําง ๆ โดยแบํงเป็นเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต และเขตในปริมณฑล 29 เขต 
รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 79 เขต และเพื่อให๎กลุํมตัวอยํางมีโอกาสถูกเลือกอยํางเทําเทียมกัน  จึงน ารายชื่อเขต
ทั้งหมดมาท าการสุํมเลือก โดยการสุํมจับสลากเลือกมาเพียง 10 เขต ดังแสดงในตาราง 2 

ขั้นตอนที่ 2 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางอยํางงําย (Simple Random Sampling) อีกครั้ง เพื่อให๎
การเก็บข๎อมูลมีการกระจายและเก็บทั่วถึงทุกเขตที่ท าการสุํมเลือกไว๎ในขั้นตอนที่ 1 โดยน ารายชื่อร๎านจ าหนําย
สินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงทั้งหมดในแตํละเขตที่เลือกออกมาท าการสุํมจับสลากชื่อร๎านเป็นตัวแทน
ในแตํละเขต เชํน เขตดอนเมือง มีร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงทั้งหมด 41 ร๎าน น า
รายชื่อร๎านค๎าทั้งหมดมาท าการสุํมจับสลากเลือกมาเพียง 1 ร๎าน เพื่อเป็นตัวแทนในการเก็บข๎อมูลในเขต และ
ด าเนินการสุํมจับสลากดังกลําวไปทีละเขตจนครบ 10 เขต และได๎รายชื่อร๎านที่เป็นตัวแทนเขตทั้งหมด  10 ร๎าน 
ดังรายละเอียดในตาราง 2 

ขั้นตอนที่ 3 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดโควตา
ในการเก็บแบบสอบถามจ านวนร๎านละ 40 ชุด เทํา ๆ กัน ได๎จ านวนขนาดกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ชุด ซึ่งได๎ผล
สรุปดังตาราง 2  

ขั้นตอนที่ 4 ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการสุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการขออนุญาตเข๎าไปแจกแบบสอบถามในร๎านดงักลําว ให๎กับกลุํมตัวอยํางที่
เข๎ามาใช๎บริการจนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว๎  
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อ๎างอิงตาราง 2 ท๎ายบทความ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบสอบถามปลายปิด ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเพื่อศึกษาถึงป๓จ จัยด๎าน
ประชากรศาสตร๑และป๓จจัยสวํนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด๎วยแบบสอบถาม 3 สํวน ได๎แกํ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ใช๎วิธีแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ในการตั้งข๎อค าถาม  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่
เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช๎วิธีวัดระดับความส าคัญของป๓จจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 
(Rating Scales) ของ ลิเคอร๑ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด ตามล าดับ ในการ
ตั้งข๎อค าถาม ซึ่งแบํงค าถามออกเป็น 7 ตอน คือ ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคคล ด๎านลักษณะทางกายภาพ และด๎านกระบวนการ
ให๎บริการ  

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่ เกี่ยวข๎องกับสัตว๑ เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎วิธีวัดระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) ของ ลิเคอร๑ท (Likert) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด ตามล าดับ ในการตั้งข๎อค าถาม  

 
การตรวจสอบและการทดสอบเครื่องมือ  

1. การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการทดสอบความเหมาะสมทั้งทาง
เนื้อหาและความ ครอบคลุมของค าถาม เพื่อให๎ได๎ข๎อค าถามที่ต๎องการตามวัตถุประสงค๑การศึกษาที่ก าหนดไว๎ 
ผู๎วิจัยได๎น าแบบทดสอบถามฉบับรํางที่สร๎างขึ้นมาไปขอความอนุเคราะห๑จากผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ทําน เพื่อ
ชํวยตรวจสอบและพิจารณาแบบสอบถาม ทั้งความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต๎องใน
ส านวนภาษาที่ใช๎ กํอนน าไปใช๎ในการทดสอบแบบสอบถาม  

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามฉบับรํางที่ได๎ผํานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก๎ไขจากผู๎ทรงคุณวุฒิไปหาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะ
คล๎ายคลึงกับกลุํมประชากรที่ต๎องการศึกษาจ านวน 30 ชุด เพื่อหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวํา แบบสอบถามในแตํละด๎านมีระดับความเชื่อมั่นอยูํระหวําง 0.577 - 
0.924 ดังตาราง 3 โดยป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านราคามีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยูํที่ 0.577 
ซึ่งอยูํในเกณฑ๑ที่พอใช๎ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงปรับปรุงค าถามโดยการตัดค าถามออกไป 1 ข๎อ เพื่อให๎แบบสอบถามมีระดับ
ความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น และเมื่อน าไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางจริงที่ต๎องการ จ านวน 400 ชุด พบวํา แบบสอบถามในแตํละ
ด๎านมีระดับความเชื่อมั่นอยูํระหวําง 0.721 - 0.941 ซึ่งสามารถสรุปได๎วําแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยูํใน
ระดับที่สูงถึงสูงมาก ระดับการน าไปใช๎ได๎ดีถึงดีมาก (Nunnally, 1978) 

 
อ๎างอิงตาราง 3 ท๎ายบทความ 
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ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม  พบวํา  

จากกลุํมตัวอยํางที่ท าการส ารวจจ านวน 400 คน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 57.8 มีอายุระหวําง 20-
30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 59.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 68.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
เอกชน คิดเป็นร๎อยละ 56.8 และมีรายได๎ตํอเดือนอยูํระหวําง 7,001 – 15,000 บาท โดยคิดเป็นร๎อยละ 27.5  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่วํา ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตํางกัน พบวํา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ (Sig = 0.000) และระดับการศึกษา (Sig = 0.032) มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตําง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในขณะที่ลักษณะประชากรศาสตร๑ทางด๎านอายุ (Sig = 0.153) อาชีพ (Sig = 0.569) และรายได๎ (Sig = 
0.081) มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมํ
แตกตําง (ดังตาราง 4 และตาราง 5) 

 
อ๎างอิงตาราง 4 ทา๎ยบทความ 

 
จากตาราง 4 พบวํา ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบคําเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับ

สัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ พบวํา เพศที่แตกตํางกันของผู๎ใช๎บริการมีผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู๎ใช๎บริการที่เป็นเพศชายมีระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับ
สัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงกวําผู๎ใช๎บริการที่เป็นเพศหญิง 

 
อ๎างอิงตาราง 5 ทา๎ยบทความ 

 
จากตาราง 5 พบวํา ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบคําเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับ

สัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร๑ พบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีระดับ
การศึกษาแตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และเพื่อให๎ทราบวําระดับการศึกษาของ
ผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกตํางกัน ในรายคูํใดบ๎าง จึงได๎น าผลการวิเคราะห๑ไปเปรียบเทียบความแตกตํางรายคูํ ด๎วยวิธี 
Bonferroni ปรากฏผลดังตาราง 6 ซึ่งผลการวิเคราะห๑พบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นแตกตํางจากผู๎ใช๎บริการที่มีการศึกษาระดับต่ ากวําปริญญาตรี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู๎ใช๎บริการที่มีระดับการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรีมีระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง
สูงกวําผู๎ใช๎บริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สํวนผู๎ใช๎บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงไมํแตกตํางจากผูท๎ี่มีการศึกษาในระดับต่ ากวําปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาตรี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
อ๎างอิงตาราง 6 ท๎ายบทความ 
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สํวนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่วํา ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวํา ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ (Sig = 0.000) ด๎านราคา (Sig = 0.020) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Sig = 0.000) และด๎าน
กระบวนการ (Sig = 0.000) มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย (Sig = 0.081)  ด๎านบุคคล (Sig = 0.864)  และด๎านลักษณะทางกายภาพ (Sig = 0.212)  ไมํสํงผล
ตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยป๓จจัยทั้งหมดมี
อิทธิพลตํอการพยากรณ๑อยูํที่ 52.50% (R2 = 0.525) และสํวนที่เหลืออีก 47.50% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปร
อื่นๆ ที่ไมํได๎น ามาศึกษาและมีความคาดเคลื่อนจากการพยากรณ๑อยูํที่ 0.188 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห๑ยัง
พบวํา ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากที่สุด คือ ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านกระบวนการ ( = 0.285) 
รองลงมา ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ( = 0.275) ด๎านราคา ( = 0.231) และด๎านการสํงเสริมการตลาด ( = 
0.113) ตามล าดับ ตามล าดับ ดังผลการวิเคราะห๑ในตาราง 7 

 
อ๎างอิงตาราง 7 ท๎ายบทความ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีประเด็นที่เป็นข๎อตรวจพบและสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังตํอไปนี้ 

เพศที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เนื่องจาก 
เพศที่แตกตํางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู๎ และการตัดสินใจในการเลือกสินค๎าที่แตกตํางกัน ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฐายินี เอี๊ยบทอง (2550) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปในจังหวัดล าพูน และพบวําผู๎ใช๎บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตํอ
การตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูป ในจังหวัดล าพูนแตกตํางกัน ในด๎านของผลิตภัณฑ๑และการสํงเสริมการตลาด 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อายุที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไมํแตกตํางกัน เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.135 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากวํา ในแตํละชํวงอายุล๎วนแล๎วแตํได๎รับข๎อเสนอในตัวสินค๎าและบริการที่เหมือนกัน ดังนั้น การ
ประเมินทางเลือกของที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการจึงไมํแตกตํางกัน ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรรษยาพร ทวีกุล (2549) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปของผู๎เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ และพบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทุกชํวงอายุเห็นวํา ป๓ญหาด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปอยูํในระดับปาน
กลาง ในด๎านของการไมํรับเปลี่ยนหรือคืนสินค๎ากรณีมีป๓ญหา 

ระดับการศึกษาตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่ เกี่ยวข๎องกับสัตว๑ เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตํางกัน เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.032 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เนื่องจากวํา ผู๎ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน๎มที่จะใช๎สินค๎าที่มีคุณภาพดีกวําผู๎ที่มีการศึกษาที่ต่ า
กวํา เพราะผู๎มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถมักจะมีอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎สูงกวําผู๎มีการศึกษาที่ต่ ากวํา 
จึงมีแนวโน๎มที่จะใช๎สินค๎าที่มีคุณภาพมากกวํา ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  วชิราภรณ๑ เมฆวัน 
(2546) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านรับดูแลสุนัขและแมวในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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และพบวํา ลูกค๎าที่มีการศึกษาแตกตํางกันมีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านรับดูแลสุนัขและแมวแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

อาชีพแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไมํแตกตํางกัน เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.569 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของแตํละอาชีพจะมีเหตุผลในการต๎องการสินค๎าและบริการที่มีลักษณะคล๎าย  ๆ กัน เชํน 
พนักงานบริษัทเอกชนและข๎าราชการ ต๎องการซื้ออาหารสุนัขเพื่อเป็นอาหารให๎แกํสัตว๑เลี้ยง เป็นต๎น ซึ่ งผล
การศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วชิราภรณ๑ เมฆวัน (2546) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านรับดูแลสุนัขและแมวในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพบวํา ลูกค๎าที่มีอาชีพที่แตกตํางมีผลตํอการเลือกใช๎
บริการร๎านรับดูแลสุนัขและแมวไมํแตกตํางกัน  

รายได้แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไมํแตกตํางกัน เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.081 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากวํา รูปแบบและลักษณะการเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในป๓จจุบัน สํงผลให๎มีการใช๎เหตุผลและ
และความรู๎สึกรักในสัตว๑เลี้ยงเข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง  เชํน ความ
ต๎องการให๎สัตว๑เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี การมีอุปกรณ๑การเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงที่ครบครัน ดังนั้น รายได๎ของผู๎เลี้ยงจึงไมํมีผลตอํ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัจฉรา นพวิ๒ูวงศ๑ 
(2549) ที่ศึกษาเร่ืองป๓จจัยทางด๎านประชากรณ๑ศาสตร๑ที่มีผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการให๎ความส าคัญ
ตํอการสํงเสริมการขายเสื้อเชิ้ตบุรุษมีตราสินค๎าในตลาดบน และพบวํา รายได๎ของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อเสื้อเชิ้ตในด๎านของความถี่ในการซื้อ ตราสินค๎าที่ซื้อ โอกาสที่ซื้อ และสถานที่ในการซื้อ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่ เกี่ยวข๎องกับสัตว๑ เลี้ ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่อง จากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.000 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากวํา ลักษณะภายนอกของสินค๎าหรือบริการ เป็นสิ่งแรกที่ผู๎ใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงจะ
สามารถเห็นหรือสัมผัสได๎เมื่อเข๎าไปขอรับบริการ เชํน ความใหมํของสินค๎า วันผลิตและวันหมดอายุ เป็นต๎น 
ดังนั้น ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑จึงสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน๑ พูนลาภทวี (2547) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู๎บริโภคในการใช๎บริการร๎านสัตว๑
เลี้ยงในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ และพบวํา ป๓จจัยสํวนประสมการตลาดทั้งทางด๎านรวมและรายด๎าน 5 ด๎าน 
คือ  ด๎านทางด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ ด๎านราคา ด๎านกายภาพ และด๎านผลิตภัณฑ๑ มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจใช๎บริการร๎านสัตว๑เลี้ยง โดยมีคําเฉลี่ยความส าคัญอยูํในระดับมาก  

ปัจจัยด้านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.020 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เนื่องจากวํา 
ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํให๎ความส าคัญในเรื่องของราคาสินค๎าที่เหมาะสมกับคุณภาพและมีความยุติธรรมกํอนที่จะท า
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ๑ ชมพันธ๑ 
(2549) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมาเป็นอันดับแรก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.081 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เนื่องจากในป๓จจุบันมีชํองทางการซื้อสินค๎าหรือขอรับบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงให๎ผู๎ใช๎บริการ
เลือกหลากหลายชํองทาง ทั้งการซื้อผํานหน๎าร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่ เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง การซื้อผําน
ชํองทางอินเทอร๑เน็ต หรือการขอรับบริการจัดสํงถึงสถานที่พักอาศัย ดังนั้น ป๓จจัยด๎านสถานที่จัดจ าหนําย จึงไมํ
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  นิรัตน๑ 
วิจิตรจินดา (2547) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสุนัขของลูกค๎าตลาดนัด
สวนจตุจักรกรุงเทพมหานคร และพบวํา สถานที่จัดจ าหนํายมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสุนัขของลูกค๎าตลาดนัดสวน
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จตุจักร แตํไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ วีรเชษฐ๑ จันทร๑วรเชษฐ๑ (2546) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหาร
สุนัขส าเร็จรูป และพบวํา ผู๎ซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปให๎ความส าคัญตํอป๓จจัยด๎านการจัดจ าหนํายอยูํในระดับมาก 
โดยเฉพาะเร่ืองสถานที่จัดจ าหนํายที่ตั้งอยูํใกล๎บ๎านและมีสถานที่กว๎างขวาง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.000 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากวํา การสํงเสริมการตลาดเป็นสํวนหนึ่งที่สามารถจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดการตัดสินใจมาใช๎บริการที่
เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงได๎ โดยผู๎ใช๎บริการมักจะค านึงถึงสิทธิประโยชน๑หรือสิทธิพิเศษในด๎านตํางๆ ที่ได๎รับจากร๎าน
จ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงที่ใช๎บริการอยูํ และน ามาเปรียบเทียบกับร๎านอื่น ๆ เชํน การให๎
สํวนลด หรือของสมนาคุณ เป็นต๎น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วีรเชษฐ๑ จันทร๑วรเชษฐ๑ (2546) ที่
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูป และพบวํา ผู๎ซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปให๎ความส าคัญตํอป๓จจัย
ด๎านการสํงเสริมการตลาดอยูํในระดับมาก ในเรื่องของการมีสํวนลด มีของแถม การแลกสินค๎า แกํ ลูกค๎าด๎วย
เงื่อนไขที่หลากหลาย แตํไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ พรรษยาพร ทวีกุล (2549) ที่ศึกษาเรื่องป๓จจัยสํวน
ประสมการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปของผู๎เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหมํ 
และพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญตํอป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดในเร่ืองของการรับเปลี่ยนสินค๎า
ในกรณีที่สินค๎ามีป๓ญหา 

ปัจจัยด้านบุคคล ไมํสํ งผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่ เกี่ยวข๎องกับสัตว๑ เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่อง จากมีคํานัยส าคัญทางสถิตเิทํากับ 0.864 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว๎ ทั้งนี้เนื่องจากวํา ร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงตําง ๆ ยํอมคัดเลือกบุคคลที่มีอัธยาศัย
ไมตรีและแสดงถึงความเต็มใจในการให๎บริการ รวมไปถึงมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความถูกต๎องแมํนย า มา
คอยให๎บริการในร๎านจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง เพื่อที่จะสร๎างความมั่นใจและพึงพอใจ
ให๎กับผู๎ใช๎บริการ ดังนั้นป๓จจัยด๎านบุคคล จึงไมํจะสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.212 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว๎ ทั้งนี้เนื่องจากวําการดูแลและรักษาความสะอาดของสถานที่รับรองหรืออุปกรณ๑ที่ใช๎ในการให๎บริการ เป็นสิ่ ง
เบื้องต๎นที่ธุรกิจตําง ๆ รวมถึงธุรกิจจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงต๎องให๎ความส าคัญอยูํ
เสมอ เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎ใช๎บริการและเพื่อที่จะสามารถด ารงอยูํในสภาวะที่มีการแขํงขันที่มากขึ้น ดังนั้น
ป๓จจัยลักษณะทางกายภาพ จึงไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีคํานัยส าคัญทางสถิติเทํากับ 0.000 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้เนื่องจากวํา การด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมป๓จจุบัน สํงผลให๎ความเรํงรีบเข๎ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการอยํางใดอยํางหนึ่งของผู๎บริโภค ธุรกิจตําง ๆ จึงการควรมีการปรับตัวให๎มีขั้นตอนที่รวดเร็ว 
ไมํยุํงยาก ถูกต๎องและพร๎อมที่จะให๎บริการ ซึ่งหมายรวมไปถึงธุรกิจจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑
เลี้ยงด๎วยเชํนกัน ดังนั้น ป๓จจัยด๎านกระบวนการให๎บริการจึงสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับ
สัตว๑เลี้ยง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วชิราภรณ๑ เมฆวัน (2546) ที่ศึกษาเร่ืองป๓จจัยที่มีผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านรับดูแลสุนัขและแมวในอ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี และพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎
ความส าคัญตํอป๓จจัยด๎านกระบวนการอยูํในระดับมาก โดยให๎ความส าคัญในด๎านของความรวดเร็วทันใจมาเป็น
ล าดับแรก 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาดังตํอไปนี้  
จากผลการศึกษาที่พบวํา ป๓จจัยลักษณะประชากรศาสตร๑ด๎านเพศและระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน

สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตํางกัน 
ดังนั้น ร๎านจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงควรมีการให๎บริการที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ทุกเพศ และควรมีการอธิบายรายละเอียดของสินค๎าและบริการในร๎านจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับ
สัตว๑เลี้ยงให๎มีความเข๎าใจงํายเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันของทุกระดับการศึกษา และจากผลการศึกษาที่พบวํา 
ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านกระบวนการให๎บริการสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น ธุรกิจจัดจ าหนํายสินค๎าและ
บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงควรมีการตรวจสอบคุณภาพและสภาพของสินค๎าอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในด๎านของ
ความใหมํของสินค๎า วันผลิตหรือวันหมดอายุของสินค๎า รวมไปถึงการมีสินค๎าที่หลากหลายและครบครัน เพื่อที่จะ
สามารถรองรับและตอบสนองของผู๎ใช๎บริการได๎อยํางครบถ๎วน นอกจากนี้ ธุรกิจจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่
เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงควรมีการติดปูายบอกราคาของสินค๎าและบริการให๎เห็นชัดเจน เพื่อแสดงถึงความจริงใจใน
การขายสินค๎าหรือบริการ รวมไปถึงการตั้งราคาของสินค๎าหรือบริการที่มีความใกล๎เคียงกับร๎านค๎าในลักษณะเดียวกัน 
เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบราคาที่มีความเหมาะสมได๎ และควรมีการจัดสิทธิพิเศษให๎
ส าหรับผู๎ใช๎บริการ เชํน การเป็นสมาชิก การให๎สํวนลด หรือการให๎ของสมนาคุณ เพื่อสร๎างความรู๎สึกผูกพันและ
ความรู๎สึกพิเศษให๎แกํผู๎ใช๎บริการ ตลอดจนมีการเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าและบริการแกํผู๎ใช๎บริการที่เกี่ยวข๎อง
กับสัตว๑เลี้ยงที่ถูกต๎องและสม่ าเสมอเมื่อมีการจัดการสํงเสริมการขายในธุรกิจจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่
เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง ตลอดจนควรมีการตรวจสอบและพัฒนาขั้นตอนการให๎บริการให๎มีความรวดเร็ว ไมํยุํงยาก
และถูกต๎องอยํางสม่ าเสมอ เชํน ขั้นตอนการช าระสินค๎าหรือขั้นตอนการขอเปลี่ยนสินค๎า  เป็นต๎น เพื่อสร๎าง
ความรู๎สึกสะดวกสบายและความพึงพอใจให๎แกํผู๎มาใช๎บริการ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให๎ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตํอไป ผู๎ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัย
คร้ังตํอไป โดยควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให๎ผู๎ใช๎บริการเปลี่ยนใจไปใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงอื่นๆ เพื่อ
หาความแตกตําง และน าผลที่ได๎มาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง 
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และควรศึกษาถึงป๓จจัยอื่น ๆ ที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง โดยใช๎ตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดวําเป็นป๓จจัยส าคัญเพิ่มเติม เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วน
และเป็นประโยชน๑ อันจะน ามาซึ่งผลการ วิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาดตํอไป ตลอดจนควรมีการ
ติดตาม และประเมินผลการตัดสินใจเลือกใช๎บริการบริการที่เกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
เพื่อสังเกตการตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่เก่ียวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงของผู๎ใช๎บริการที่เปลี่ยนแปลงไป และน ามาปรับปรุง
วิธีการวิจัยให๎มีคุณภาพและแมํนย ามากข้ึน 
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ภาพและตารางอ้างอิง 
 
ตาราง 1 มูลค่าตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 
- น าเข๎า 135.13 113.75 125.13 137.64 151.40 
- ผลิตในประเทศ 299.12 355.41 390.95 430.05 473.05 
- สํงออก  368.33 386.84 425.41 467.96 514.75 

มูลค่าตลาดสุทธิ 65.92 82.42 90.66 99.73 109.70 
ที่มา: ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย จ ากัด. (2553). มูลคําตลาดธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยงในประเทศ.  สืบค๎นวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553, 
จาก http://www.kasikornresearch.com 
หมายเหตุ: 1) มูลคําน าเข๎าและสํงออก ประมาณการจากสถิติการน าเข๎าและสํงออกอาหารสัตว๑เลี้ยง 2) มูลคําน าเข๎าและสํงออก 
เป็นยอดรวมของอาหารสัตว๑เลี้ยงและผลิตภัณฑ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง และ 3) มีการน าเข๎าผลิตภัณฑ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง
บางสํวนเพื่อการสํงออก 
 
ตาราง 2 ตารางแสดงรายชื่อเขต จ านวนร้าน ชื่อร้าน และจ านวนแบบสอบถาม 
 

 
  

เขตการปกครอง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จ านวน
ร้าน 

ชื่อร้าน 
(ตัวแทนเขต) 

จ านวนแบบสอบถาม 
(ชุด) 

1. เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 41 มนูญ เพ็ทช็อป 40 
2. เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 129 Cat & Dog 40 
3. เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 52 เปิ้ล เพ็ทช็อป 40 
4. เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 138 KU Garden Center 40 
5. เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 41 โรจน๑ฤทธ์ิ 40 
6. เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 37 ป๓ญญา เพ็ทมาร๑ท 40 
7. เขตลาดพร๎าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 64 แชมป์เพ็ทช็อป 40 
8. เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 84 เมล็ดข๎าว เพ็ทช็อป 40 
9. เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 ฟิตวัน เพ็ทมาร๑ท 40 
10. เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 61 กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร๑ท 40 

รวม 650 10 400 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

จ านวน 
(ข้อ) 

กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

จ านวน 
(ข้อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 400) 

1. ป๓จจัยด๎านการตลาดรวม 
2. ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑  
3.  ป๓จจัยด๎านราคา 
4. ป๓จจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
5. ป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
6. ป๓จจัยด๎านบุคคล 
7. ป๓จจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ 
8. ป๓จจัยด๎านกระบวนการให๎บริการ 
9. การตัดสินใจเลือกใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว๑เลี้ยง 

40 
7 
4 
5 
5 
5 
7 
7 
9 

0.924 
0.730 
0.577 
0.717 
0.819 
0.748 
0.748 
0.789 
0.784 

39 
7 
3 
5 
5 
5 
7 
7 
9 

0.941 
0.757 
0.752 
0.721 
0.080 
0.845 
0.838 
0.845 
0.849 

 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ̅ S.D. t Sig. 
1. ชาย 169 4.08 0.571 63.792 0.000* 
2. หญิง 231 4.06 0.580   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. อายุ 
ระหวํางกลุํม 2.330 4 0.583 1.766 0.135 
ภายในกลุํม 130.316 395 0.330   

2. ระดับการศึกษา 
ระหวํางกลุํม 2.277 2 1.139 3.467 0.032* 
ภายในกลุํม 130.370 397 0.328   

3. อาชีพ 
ระหวํางกลุํม 1.290 5 0.258 0.774 0.569 
ภายในกลุํม 131.357 394 0.333   

4. รายได๎ 
ระหวํางกลุํม 3.248 5 0.650 1.978 0.081 
ภายในกลุํม 129.398 394 0.328   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี Bonferroni ในระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  ̅ 
Sig. 

1 2 3 
1. ต่ ากวําปริญญาตรี 4.35 - 0.027* 0.107 
2. ปริญญาตรี 4.04 0.027* - 1.000 
3. สูงกวําปริญญาตรี 4.08 0.107 1.000 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

Sig. 
B SE B  t 

คําคงที ่ 0.396 0.188  2.107 0.036* 
1. ด๎านผลิตภัณฑ๑ 0.308 0.054 0.275 5.720 0.000* 
2. ด๎านราคา 0.101 0.043 0.113 2.330 0.020* 
3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย -0.077 0.044 -0.018 -1.748       0.081 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด 0.025 0.039 0.231 5.211 0.000* 
5. ด๎านบุคคล 0.008 0.047 0.008 0.172       0.864 
6. ด๎านลักษณะทางกายภาพ 0.063 0.051 0.064 1.249       0.212 
7. ด๎านกระบวนการให๎บริการ 0.287 0.051 0.285 5.633 0.000* 

Note: F = 61.952, R = 0.725, R2 = 0.525, AR2 = 0.517, *p< 0.05 
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