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สนับสนุนการศึกษาของผูจ้ดัท ามาตลอด ขอขอบคุณคุณแม่ และสถาบนัการศึกษาอนัทรงเกียรติท่ี
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือ เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนขัและแมว จ านวนทั้งหมด 400 ราย ประกอบดว้ย เจา้ของสัตว์
เล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนัข จ านวน 200 ราย และเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงแมว จ  านวน 200 ราย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-40 ปี มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท เล้ียงสัตว์เล้ียงมามากกว่า 10 ปีข้ึนไป เล้ียงสัตว์เล้ียง 1-3 ตัว และเล้ียงเพื่อเป็นเพื่อน ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเคยเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนใหญ่รู้สึก
เฉยๆ กับสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงช่วงเวลา 17.01-20.00 น. ซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียง 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
201-400 บาท เลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงดว้ยตวัเอง และซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร/อาหารเสริม
มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบมีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครใน
ระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  โดยปัจจัยย่อยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์  ผู ้ตอบ



 

 จ 

แบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย ดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากอนัดบัแรก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัใน
ระดบัมากอนัดบัแรก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากอนัดบัแรก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ แต่หากพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด
เป็นดา้นผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 
อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
พนัธ์ุใหญ่ 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to examine the expectation of consumers towards pet 
shops in Mueang Samut Sakhon district. Sample group of this study was specified to 400 dog and 
cat owners in total, of which 200 persons were dog owners and another 200 persons were cat 
owners. Data analysis was conducted by the use of descriptive statistics, including frequencies, 
percentages, and means. 

 Results of the study indicated that most respondents were females aged between 21-40 
years old, holding Bachelor’s degree and working as self-employed/business owners, whose 
monthly income was at the amount of 20,001-30,000 baht. They had raised the pets for more than 
10 years. They had 1 - 3 pets and the reason of raising them was to be friend. All of them bought pet 
products in Mueang Samut Sakhon district and felt indifferent with them. They usually bought pet 
products at the pet shop during 17.01-21.00 at the frequency of 2 or 3 times per month. In each time 
of purchasing pet products, they spent 201-400 baht. They made purchasing decision towards the 
pet products by themselves and the product that they mostly bought was classified in the category of 
food/supplementary food for pet. 

 The findings of the study on marketing mix factors presented that the respondents had 
medium level of expectation towards marketing mix factors affecting their selection of pet shops in 
Mueang Samut Sakhon district as follows: product, price, promotion, and place, in orderly. 
Hereafter were shown the detailed element of each factor. In Product factor, the top element that the 
respondents paid the highest level of expectation on was the availability of dry food products. In 



 

 ช 

Price factor, the top element that the respondents paid high level of expectation on was the cheaper 
prices of pet food products comparing to other shops. In Place factor, the top element that the 
respondents paid high level of expectation on was the roadside location of the shop where was easy 
to find. In promotion factor, the top element that the respondents paid high level of expectation on 
was the distribution of brochures and pamphlets on pet care manual to customers. However, in 
consideration of elements of all factors, the findings presented that the following elements of 
product factor were rated at the highest level of expectation: the availability of dry food products, 
the availability of food for 6-week or upper pets, the availability of wet food products, the 
availability of food for small and large pets. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
ปัจจุบนัการเล้ียงสัตวไ์ด้รับความนิยมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการวิถีการด าเนินชีวิตของ

ผูค้นในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไป ดว้ยชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความเคร่งเครียด ประกอบกบัคนส่วน
ใหญ่แต่งงานชา้ และอาศยัอยูก่นัเป็นครอบครัวเด่ียว สัตวเ์ล้ียงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีคนเรามกัจะใช้
เพื่อคลายความเครียด หรือเป็นเพื่อนคลายเหงา อนัส่งผลให้ตลาดสัตวเ์ล้ียงมีอตัราการเติบโตสูงข้ึน 
โดยจะเห็นไดจ้ากมูลค่าตลาดของตลาดสัตวเ์ล้ียงท่ีมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงสัตวเ์ล้ียงหลกัคือ 
สุนัข และรองลงมาคือ แมว นอกจากน้ียงัมีผลส ารวจจากผูค้า้เวชภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในประเทศ
ไทย  (SMEsPlus, 2555: 43 – 59) ผลการส ารวจชนิดของสัตวเ์ล้ียงท่ีได้รับความนิยมสูงสุดมาตลอด
จนถึงปัจจุบนัยงัคงเป็นต าแหน่งของ “สุนขั” เพื่อนรัก 4 ขาท่ีไดช่ื้อวา่มีความน่ารัก ฉลาด แสนรู้ มีนิสัย
ซ่ือสัตวรั์กเจา้ของส่งผลให้พฤติกรรมการเล้ียงสุนขัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก จากสัตวคู์่กายยามล่า
สัตวม์าเป็นยามเฝ้าบา้นจนกระทั้งกลายเป็นเพื่อนรักและเขา้สู่สถานะในเชิงพาณิชยโ์ดยปัจจุบนัหากไม่
นบัรวมสุนัขบา้นท่ีมีการเพาะพนัธ์จ าหน่าย พบขอ้มูลว่าทัว่ประเทศมีฟาร์มสุนขัมากกว่า 500 ฟาร์ม
จ านวนสุนัขท่ีมีเจา้ของทั้งประเทศมีราว 7 ล้านตวัรองลงมาเป็น “แมว” ซ่ึงมีอยู่ราว 2.5 ล้านตวั ทัว่
ประเทศ (บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั, 2553) 

จากการเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุนขัและแมวท าใหใ้นปัจจุบนัมูลค่าตลาดของ
ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่า12,000 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นเวชภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง1,000 ลา้นบาท มี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี 10% อาหารมีมูลคา้ตลาดประมาณ 4,000 -5,000 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี 
47% ซ่ึงทั้งตลาดมีอตัราการเจริญเติบโตต่อเน่ืองในสัดส่วน10-15% โดยปัจจยัหลกัมาจากมุมมองของ
ผูบ้ริโภคมองสัตวเ์ป็นสมาชิกของครอบครัวท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลไม่ต่างไปจากสมาชิกคนอ่ืนๆ อีกตลาด
เป็นธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งอยูท่ี่ 29% ส่วนท่ีเหลือเป็น
ธุรกิจของใชต่้างๆรวมถึงธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง ดูแลสัตวเ์ล้ียง เช่น บริการตดัแต่งขน ตดัเล็บ ท าสีขน 
อาบน ้ า ซ่ึงมีมูลค่าปัจจุบนัตลาดประมาณ 1,400-1,500 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ 14% ซ่ึงกลุ่มน้ี
จะมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารสัตวเ์ช่นกนั (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม, 2553)ในปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนสุนัขและแมวมากถึง 9 ลา้นตวั โดยเป็นสัตวท่ี์มีเจา้ของ
จ านวนทั้งหมด 8 ล้านตวั ซ่ึงแบ่งออกเป็นเป็นสุนัขจ านวน 7 ล้านตวั และแมวอีก 1 ลา้นตวั คิดเป็น
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สัดส่วนผูท่ี้เล้ียงสุนขัอยู่ท่ี 90% แมว 10% จากขอ้มูลดงักล่าวส่งผลท าให้เกิดธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีตั้งแต่เกิดจนตายข้ึนมากมาย โดยธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ อาทิ 
เช่น นมผงส าหรับสัตวเ์ล้ียงแรกเกิด อาหารสัตวป์ระเภทต่างๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัของ
สัตวเ์ล้ียง ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจเสริมสวยส าหรับสัตวเ์ล้ียง ธุรกิจรับฝากสัตว์
เล้ียง ธุรกิจประกนัอุบติัเหตุส าหรับสัตวเ์ล้ียง และธุรกิจจดังานศพส าหรับสัตวเ์ล้ียง และจากความนิยม
ดงักล่าวท าให้ธุรกิจต่างๆ เหล่าน้ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลจากสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียงไทยวา่ จากในปี 2554 ท่ีมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ท่ีประมาณ 9,200 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนเป็น 12,000 ล้านบาทในปี 2555 ซ่ึงคิดสัดส่วนการเติบโตของตลาดโดยรวมคิดเป็น 
23.34%  (SMEsPlus, 2555: 43 – 59) 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross 
Provincial Product - GPP)  เป็นอันดับ ท่ี  3  คิด เป็นมูลค่ ากว่า  315 ,381 ล้านบาท  ซ่ึ งรองจาก 
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัสมุทรปราการ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556: ออนไลน์)  จากการส ารวจจ านวนสถานประกอบการท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครในเดือนพฤษภาคม 2556 พบวา่ มีจ  านวนทั้งหมดจ านวน 9 ราย 
โดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลสัตวเ์ล้ียงจ านวน 3  แห่ง ไดแ้ก่  โรงพยาบาลสัตวพ์ุทธรักษ ์โรงพยาบาล
สัตว์หมอพฤกษ์ และโรงพยาบาลสัตว์เจษฎาน้องหมา-น้องแมว นอกจากน้ีเป็นคลินิกสัตวแพทย์
จ  านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  คลินิกบา้นหมอรักสัตว ์คลินิก 4 ขา และคลินิกหมอโนน ร้านตดัแต่งขนสัตว์
เล้ียง 1 ร้าน คือ ร้านสมชายตดัแต่งขนสุนัข  และร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงอีก 2 ร้าน คือ 
ร้านศศิธร และร้านกุลพงศ ์ โดยจากการสัมภาษณ์พนกังานขายสถานท่ีท่ีน าสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมา
จ าหน่าย พบวา่ ลูกคา้จะเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านจะเต็มเกือบทั้งวนั เพราะคนมกัจะเขา้มาซ้ืออาหารสัตว ์
หรือของอ่ืนๆ ในร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมากกว่าโรงพยาบาลเพราะมีราคาถูกกว่า แต่
สินค้าท่ีน ามาขายภายในจงัหวดั ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ทั้ งหมด  
(อจัฉราภรณ์   กุลพงศส์วสัด์ิ, 2556 : สัมภาษณ์) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีอาศยั
อยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายภายในอ าเภอเมืองเป็นสินคา้ท่ีไม่
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ตวัสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายไม่มีความหลากหลาย และไม่มีการจดัหา
และน าสินคา้ใหม่ๆ มาจ าหน่าย จึงท าให้ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ ตอ้งเดินทางไปซ้ือหาซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการจากกรุงเทพฯ (วรรณิศา เยาวโสตาภา, 2556 : สัมภาษณ์)  และเน่ืองจากในเขตอ าเภอเมือง
สมุทรสาครนั้น ยงัมีร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสินค้าประเภทน้ีอยู่ไม่มากนั้น ซ่ึงสวนทางกับปริมาณความ
ตอ้งการยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้กิจการประเภทน้ี มีแนวโนม้และโอกาสท่ีจะเจริญเติบโต เพื่อ
มารองรับความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการไดม้ากกวา่ปัจจุบนั   
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จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ท าให้ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อท่ีจะน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุง และพฒันาร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บริการและเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และน าเสนอ
รูปแบบของร้านคา้ในดา้นความเป็นเลิศ ท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในระดบัตาม
ความคาดหวงัหรือเกินความคาดหวงัต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงใน

อ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบถึงความคาดหวงัของเจ้าของสัตว์เล้ียงในการเข้าใช้บริการในร้าน
จ าหน่ายส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่
ผูส้นใจท่ีมีร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร 

 
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 พฤติกรรม  หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออก เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือส่ิง
ท่ีมากระตุน้ (Stimulus) อาจจะเกิดข้ึนทนัทีหรือเกิดข้ึนหลงัจากท่ีถูกกระตุน้มาแลว้ระยะหน่ึง  

ผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร หมายถึง  เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนัข
และแมวท่ีอาศยัอยูเ่ขตในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร    
  ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับสัตว์เลีย้ง  หมายถึง  ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสุนขัและ
แมวในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร เช่น อาหาร นมผงส าหรับสัตวแ์รกเกิด  กระเป๋าใส่สัตวเ์ล้ียง  
เป็นตน้ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

1. ความหมายของความคาดหวัง คือ   ความเป็นลักษณะทางจิตวิทยา ซ่ึ งมี
องคป์ระกอบรวมไปถึงแรงจูงใจ ความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติและค่านิยม น าไปสู่การกระท าของแต่
ละบุคคล จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร พบวา่ มีผูใ้หค้วามหมายความคาดหวงัดงัต่อไปน้ี      

(สมิต สัชฌุกร, 2551 : 121) กล่าวถึง ความคาดหวงัของลูกคา้ทุกคน ตอ้งการบริการ
ชั้นหน่ึง คือ ความสะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ไดรั้บประโยชน์สูงสุด ไดรั้บการตอ้นรับท่ี
อบอุ่น ผูใ้หจ้  าหน่ายสินคา้ใหค้วามสนใจท่ีส าคญัคือ รวดเร็วดงัใจไม่ตอ้งรอคอย  

การให้บริการเพื่อสร้างความพอใจจะตอ้งสนองความคาดหวงัของลูกคา้ซ่ึงความ
คาดหวงัเป็นเรืองของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงจากค าพดูบอกกล่าวของผูบ้ริโภค 

1. การตอบสนอง  ผูจ้  าหน่ายสินคา้มีความรู้ในตวัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายอยา่งแทจ้ริง เป็นผู ้
ท่ีมีอธัยาศยัท่ีจะรับเร่ืองอนัเป็นปัญหาของเขาไว ้เป็นผูท่ี้เขาสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยด้วยความ
ไวว้างใจ และช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได ้รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่ใจว่าเขาจะได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ คุม้ค่า ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ 

2. ความเช่ือถือได ้ ของผูม้าใชบ้ริการคาดหวงัวา่ ผูจ้  าหน่ายสินคา้มีความสามารถใน
การใหค้วามรู้เพียงพอในการจ าหน่ายสินคา้ ท่ีถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็ว  
  จากแนวความคิดเก่ียวกับความคาดหวงั สามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวงัเป็น
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการคาดคะเน  การคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ควรจะมี  หรือควรจะ
เกิดตามเป็นความเหมาะสม ความคาดหวงัเป็นการคาดหวงัล่วงหน้าต่อส่ิงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนความ
คาดหวงัของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ส่ิงท่ีคาดหวงัไวก้ับส่ิงท่ี
เกิดข้ึนอาจไม่ตรงกนั และความคาดหวงัเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความให้แต่ละคน
แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั 
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                  2. ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี  
   ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก (Retailing Mix) ผูบ้ริหารมักใช้ส่วนประสม
การคา้ปลีก เพื่อพฒันากลยทุธ์การคา้ปลีกของตนให้ประสบผลส าเร็จเหนือคู่แข่งขนัและใหผู้บ้ริโภคมี
ความพอใจ ส่วนประสมการคา้ปลีกประกอบดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550:93-96) 

1.ส่วนประสมการค้าและบริการ (Good and Service Mix) เป็นส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย (Providing product and 
service assortments) ผูค้า้ปลีกจะท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการซ้ือสินคา้ท่ีจากผูผ้ลิตสินคา้จากแหล่งๆ
มาเพื่อขายต่อใหก้บัผูบ้ริโภค การจดัหาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคถือเป็นส่ิงส าคญัมาก 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริโภคประหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้ 

1.2 การตัดสินใจในส่วนประสมของสินค้าและบริการ (Deciding or 
anappriate mix of product and service) ร้านคา้ปลีกจะตอ้งตดัสินใจว่าจะน าสินคา้ใดมาจ าหน่ายบา้ง
โดยพิจารณาในดา้นต่างๆต่อไปน้ี  

  1.2.1ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดท่ีธุรกิจท าการเสนอขายประกอบดว้ยจ านวนสายผลิตภณัฑ ์(Product line) ท่ีธุรกิจจ าเป็นตอ้งมี
ไวข้าย เช่นร้านขายเคร่ืองหนังตอ้งพิจารณาว่าขายกระเป๋า เส้ือผา้ หรือ รองเทา้และจ านวนรายการ
ผลิตภณัฑ์ในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่ในแต่ละประเภทสินคา้นั้นจะขายสินคา้ใดบา้ง มี
ขนาดหรือระดบัราคาใดบา้ง เช่นรองเทา้จากต่างประเทศมีหลากหลายตรายีห่้อเช่น กุชช่ี เฟอร์รากาโม่ 
คริสเตียน ดิออร์ เป็นตน้ 

  1.2.2 ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise assortment) เป็น
การจดัหาสินคา้ต่างๆ และตราสินคา้ในผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

    1.2.3 ความ ลึ ก ของสิ น ค้ า  (Breadth of merchandise) เป็ น ก าร
พิจารณาถึงจ านวนสายผลิตภณัฑ์ท่ีธุรกิจคา้ปลีกควรมีไวข้าย ตวัอยา่ง ความกวา้งของสินคา้ ประเภท
ร้านขายเคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ยน ้ าอดัลม น ้ าผลไม ้นม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น ้ าเปล่าบรรจุขวด เป็น
ตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีถือวา่เป็นคนละสายการผลิตภณัฑ ์

1.2.4 ความ ลึกของสินค้า (Dept of merchandise) เป็น จ านวน
รายการผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายภายในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย เช่น สี ขนาด รูปแบบ และ
คุณสมบติัอ่ืนๆ ตวัอยา่ง เส้ือผา้จะมีหลายขนาดใหเ้ลือก คือ S M L XL XXL 
   1.3 การเก็บรักษาสินคา้คงเหลือ (Holding inventory) ผูค้า้ปลีกจะตอ้งเก็บ
รักษาสินคา้เหลือจ านวนหน่ึงให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ตวัอยา่ง ร้านขายน ้ าอดัลมจะตอ้ง
มีน ้ าอดัลมหลากหลายขนาด ตลอดจนมีรสชาติต่างๆให้เลือกซ่ึงจะตอ้งมีการรักษาสินคา้ในปริมาณท่ี
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มากนอ้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ ถา้ขนาดใด รสชาติใด ขายดีก็จะตอ้งเก็บสินคา้ในปริมาณท่ีมาก 
ถา้ผูค้า้ปลีกมีจ านวนสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ อาจจะท าใหสู้ญเสียลูกคา้ได ้
   1.4 การจดัการบริการ (Providing services) ผูค้า้ปลีกไม่ไดมุ้่งเฉพาะการขาย
สินคา้อย่างเดียวเน่ืองจากสินคา้บางอย่างตอ้งมีบริการควบคู่ไปด้วย ตวัอย่าง ภตัตาคาร ร้านอาหาร 
นอกจากการขายอาหารแลว้ยงัตอ้งใหบ้ริการดา้นการเสิร์ฟ และบริการส่งถึงบา้นลูกคา้อีกดว้ย 
   1.5 การให้ความสะดวกด้านขนาด (Convenience of size) ผู้ค้าปลีกท่ีจะ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งปรับปริมาณหรือขนาดของสินคา้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ ตวัอย่าง ซุปเปอร์สโตร์ต่างๆ เช่น บ๊ิกซี จะขายสินคา้แบบเป็นรายช้ินและแบบเป็นรายแพ็ค 
ขนาดใหญ่ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือจ านวนมาก เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีถูกกวา่ และสินคา้แต่ละประเภท
จะตอ้งมีหลากหลายใหเ้ลือก เช่น ขนาดเล็กส าหรับพกพา ขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว 
   1.6 มีการรับประกินสินค้า (Warranty) มีการเปล่ียนแปลงหรือคืนสินค้า 
กรณีท่ีสินคา้ช ารุดและเสียหาย 
   1.7 มีระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ท่ีแน่นอน (Timing) มีการส่งมอบสินคา้
ตามระยะเวลาท่ีไดบ้อกแก่ลูกคา้  
  2. ส่วนประสมราคา (Price Mix) เป็นมูลค่าสินคา้ในรูปของเงินตรา โดยการตั้งราคา
จะตอ้งยึดหลกัคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาลูกคา้และมีการน าเสนอให้ลูกคา้สามารถรับรู้ได ้เช่น การมีป้าย
ราคาท่ีสังเกตไดช้ดัเจน รวมถึงมีราคาท่ียดืหยุน่ได ้เง่ือนไขการช าระเงิน ความแตกต่างของราคาจากคู่
แข่งขนั ส่วนลด ส่วนท่ียอมใหลู้กคา้ มีการตั้งราคาท่ีเหมือนกนัในทุกสาขา 
  3. ส่วนประสมการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Mix) เป็นการช่วยให้
สินคา้ไปสู้ผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงและอยา่งรวดเร็ว 
   3.1 การจัดแสดงสินค้าและให้ บ ริการเพิ่ ม เติม  (Providing display and 
additional services) ร้านคา้ปลีกจะตอ้งจดัแสดงสินคา้ให้โดดเด่น โดยการจดัวางสินคา้แยกออกเป็น
หมวดหมู่ให้ชดัเจน เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้ผา่นไปมาให้เขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านโดยเร่ิมตน้
จากการรับรู้ ไดพ้บเห็นเกิดความสนใจ เกิดความตอ้งการ และเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัทางร้านคา้อีกดว้ย 

3.2 การให้ความสะดวกด้านเวลา (Convenience of timing) ผูค้ ้าปลีกท่ีจะ
ประสบความส าเร็จจะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่วา่มีสินคา้และบริการไวพ้ร้อมขายและให้บริการใน
เวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เช่น 7-Eleven ประสบความส าเร็จเน่ืองจากการให้ความสะดวกในการขาย
ตลอด 24 ชัว่โมง หรือร้านคา้บอกเวลาเปิดปิดท่ีชดัเจน 
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3.3 มีการออกแบบภายในร้านค้าและวางผงัร้านค้าท่ีเหมาะสม  (Layout) 
ร้านคา้มีการจดัการภายในร้านคา้ท่ีทันสมยั และวางผงัร้านให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มีการ
ตกแต่งตูห้นา้ร้าน การจดัแสดงสินคา้ในร้าน การออกแบบแผนผงัร้านคา้ท่ีเหมาะสม 
  4. ส่ วน ผส มท างก าร ส่ื อส ารตล าดแบ บบู รณ าก าร  (Integrated Marketing 
Communication Mix) เป็นการส่งข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยวธีิต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
โฆษณา การขายโดยการใช้พนกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 
รวมถึงมีการใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ดว้ย 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  พรรษยาพร ทวีกุล  (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสุนัขส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนัขในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีอาศยัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 400 ราย พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอนัดบัแรก คือ ดา้นราคา  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคามากเป็นอนัดับหน่ึง คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของ
อาหาร และผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคามากเป็นอนัดบัแรก คือ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร รองลงมา คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทั้ง
ชายและหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปในระดบั
มากท่ีสุด คือ มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมู่ อนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งชายและหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายโดยมีการตดัสินใจซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปในระดบัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดยอ่ยมากท่ีสุดในเร่ืองการรับเปล่ียนสินคา้กรณีมีปัญหา  

ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตว์
เล้ียงประเภทสุนัขและแมวกรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เจ้าของสัตว์เล้ียง 
จ านวน 400 ราย พบวา่ ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจดูแลสัตว์เล้ียงประเภทสุนัขและแมว 7P’s ด้านปัจจยัด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจน้อยท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง ประเภทสุนขัและแมวมากท่ีสุด คือมีอาหารและ
อาหารเสริมจ าหน่าย เช่น ขนมขบเค้ียว ของกินเล่น ขนม วิตามินต่างๆ เป็นตน้ ด้านราคา ปัจจยัท่ีมี
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ความส าคัญท่ีสุดคือมีความสะดวกในด้านการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ี มี
ความส าคญัมากท่ีสุด  คือการแลกซ้ือสินคาใหม่ราคาพิเศษ ดา้นบุคลากร ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการเพียงพอ ดา้นกระบวนการ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ความเป็นอาชีพในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ มี
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและสะอาด  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

  การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ตามทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดคา้ปลีก ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา  (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 

2. ขอบเขตประชากร 

   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนขัและแมวท่ีอาศยั
อยูเ่ขตในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดขนาด
ตวัอย่างจ านวน 400 ราย จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนในท้องท่ีจ าแนกกลุ่มย่อยในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล (Sudman , อา้งอิงในกุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551 : 187) 
  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบจ าแนกกลุ่มย่อย(Quota  Sampling) โดย
แบ่งเป็นเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนขัจ านวน 200 ราย และ แมว 200 ราย 
 

3.2 วธีิการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

   1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ี
ปัจจุบนัเล้ียงสุนขัและแมว จ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม 
   2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ ส่ิงพิมพ ์
เอกสาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม  โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยประเภทสัตวเ์ล้ียง 
ระยะเวลาท่ีเล้ียงสัตว ์ท่ีพกัอาศยั เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา  

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกในการเลือก
ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด  
  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยขอ้มูลในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ส าหรับขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ซ่ึงใชม้าตราวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑก์ารให้
คะแนนดงัน้ี 
           คะแนน       ระดับความคาดหวงั 
       5   มากท่ีสุด 
       4   มาก 
       3   ปานกลาง 
       2   นอ้ย 
       1   นอ้ยท่ีสุด 
  การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
   ค่าเฉลีย่       ระดับความคาดหวงั 
           4.50 – 5.00   มากท่ีสุด 
           3.50 – 4.49   มาก 
           2.50 – 3.49   ปานกลาง 
           1.50 – 2.49   นอ้ย 
            1.00 – 1.49  นอ้ยท่ีสุด 
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3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
   การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนกนัยายน 2557  
 
3.6 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยประเภทสัตวเ์ล้ียง 
เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีเล้ียงสัตว ์จ านวนสัตวเ์ล้ียง และวตัถุประสงค์ใน
การเล้ียงสัตวเ์ล้ียง 

  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
  ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดคา้ปลีกในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ดา้น 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
รายไดต่้อเดือน และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดคา้ปลีกในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภท
ของสัตวเ์ล้ียง 
  ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อร้านจ าหน่าย
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
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4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทสัตว์เลี้ยง ระยะเวลาที่
เลีย้งสัตว์เลีย้ง อ าเภอของทีพ่กัอาศัย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตวเ์ล้ียง 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
สุนขั 200 50.0 
แมว 200 50.0 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขั ร้อยละ 50.0 และเล้ียงแมว ร้อย
ละ 50.0 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 90 22.5 
หญิง 310 77.5 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 และเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 22.5 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 14 3.5 
21-40 ปี 311 77.8 
41-60 ปี 52 13.0 
ตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-40  ปี ร้อยละ 77.8 
รองลงมามีอายุ 41-60  ปี ร้อยละ 13.0 อายุตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 5.8 และอายุไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 
3.5   
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 139 34.8 
ปริญญาตรี  186 46.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 75 18.8 

รวม 210 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อย
ละ 46.5 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 34.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 18.8 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 35 8.8 
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 144 36.0 
พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีบริษทั 131 32.8 
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 90 22.5 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ พนักงานหรือเจา้หน้าท่ีบริษทั ร้อยละ 32.8 ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 22.5 และนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 8.8  
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 14 3.5 
10,001 – 20,000 บาท 128 32.0 
20,001 – 30,000 บาท 152 38.0 
30,001 – 40,000 บาท 69 17.3 
40,001 – 50,000 บาท 14 3.5 
50,001 บาท ข้ึนไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 38.0  รองลงมาคือ มีรายได ้10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 32.0 รายได้ 30,001-
40,000 บาท ร้อยละ 17.3 รายได ้50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 5.8 และรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท และรายได ้40,001 – 50,000 บาท เท่ากนั ร้อยละ 3.5        
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท่ีเล้ียงสัตวเ์ล้ียง 

ระยะเวลาทีเ่ลีย้งสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 ปี 74 18.5 
3-4 ปี 107 26.8 
5-6 ปี 70 17.5 
7-8 ปี 15 3.8 
9-10 ปี 24 6.0 
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 110 27.5 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสัตวเ์ล้ียงมามากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
มากท่ีสุด ร้อยละ 27.5 รองลงมาคือเล้ียงมา 3-4  ปี ร้อยละ 26.8 เล้ียงมาไม่เกิน 2ปี ร้อยละ 18.5 เล้ียงมา 
5-6 ปี ร้อยละ 17.5 เล้ียงมา 9-10 ปี ร้อยละ 6.0 และเล้ียงมา 7-8 ปี ร้อยละ 3.8   
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนสัตวเ์ล้ียง 
จ านวนสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 

1-3 ตวั 312 78.0 
4-6 ตวั 59 14.8 
ตั้งแต่ 7 ตวัข้ึนไป 29 7.3 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล้ียงสัตวเ์ล้ียง 1-3 ตวั ร้อยละ 
78.0 รองลงมาคือ 4-6 ตวั ร้อยละ 14.8 และตั้งแต่ 7 ตวัข้ึนไป ร้อยละ 7.3 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการเล้ียง
สัตวเ์ล้ียง 

วตัถุประสงค์ในการเลีย้งสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
เพื่อเฝ้าบา้น 63 15.8 
เพื่อเป็นเพื่อน 192 48.0 
เพื่อน าทางแก่บุคคลพิการ 7 1.8 
มาอาศยัอยูเ่อง 138 34.5 
รวม 400 100.0 

    
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพื่อเป็นเพื่อน มากท่ีสุด 

ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ มาอาศยัอยู่เอง ร้อยละ 34.5 เพื่อเฝ้าบา้น ร้อยละ 15.8 และเพื่อน าทางแก่
บุคคลพิการ ร้อยละ 1.8 
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4.2 ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงระยะเวลาท่ีเลือกซ้ือ
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุด 

ช่วงระยะเวลาทีเ่ลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งมาก
ทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

08.00-12.00 น. 57 14.3 
12.01-17.00 น. 80 20.0 
17.01-20.00 น. 263 65.8 

รวม 400 100.0 
     

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุด คือ 17.01-20.00 น. ร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ เวลา 12.01-17.00 น. ร้อยละ 
20.0 และเวลา 08.00-12.00 น. ร้อยละ 14.3 
       
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความพึงพอใจกบัสินคา้ท่ี
ซ้ือจากร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

ความพงึพอใจกบัสินค้าทีซ้ื่อจากร้านจ าหน่ายสินค้า
ส าหรับสัตว์เลีย้งในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จ านวน ร้อยละ 

พงึพอใจ 97 24.3 
ไม่พึงพอใจ  15 3.8 
เฉยๆ 288 72.0 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆกบัสินคา้ท่ีซ้ือจาก
ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ รู้สึกพึง
พอใจ ร้อยละ 24.3 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.8  
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์เดินทางมา
จงัหวดัสมุทรสาคร 

ความถี่ในการซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อเดือน 158 39.5 
2-3 คร้ังต่อเดือน 200 50.0 
มากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน 42 10.5 

รวม 400 100.0 
 

  ตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 2-3 คร้ังต่อเดือน 
มากท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ 1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 39.5 และมากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 
10.5 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งสมุทรสาคร จ านวน ร้อยละ 
โรงพยาบาลสัตว ์ 22 5.5 
คลินิกสัตวแพทย ์ 82 20.5 
ร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง 206 51.5 
ตลาดนดั 37 9.3 
หา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ 53 13.3 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
ร้านจ าห น่ ายอาหารสั ตว์เล้ี ยง  ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ ค ลิ นิกสั ตวแพทย์ ร้อยละ 20.5 
หา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 13.3 ตลาดนดั ร้อยละ 9.3 และโรงพยาบาลสัตว ์ร้อยละ 5.5 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 200 บาท 38 9.5 
201-400 บาท  191 47.8 
401-600 บาท 103 25.8 
601-800 บาท 37 9.3 
801-1,000 บาท 24 6.0 
มากกวา่ 1000 บาท 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 201-400 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ 401-600 บาท ร้อยละ 25.8 ไม่เกิน 
200 บาท ร้อยละ 9.5 601-800 บาท ร้อยละ9.3 801-1,000 บาท ร้อยละ 6.0 และมากกว่า 1,000 บาท 
ร้อยละ 1.8  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิมากท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลมากทีสุ่ดในการเลอืกซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตว์เลีย้ง 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 252 63.0 
แฟน/คู่รัก 24 6.0 
ครอบครัว 78 19.5 
พนกังานขาย 16 4.0 
สัตวแ์พทย ์ 15 3.8 
อ่ืนๆ 15 3.8 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพื่อนบา้น (8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0)  ดาราในโฆษณา (4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0)  คนรู้จกั (3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8) 
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  ตารางท่ี 4.15 พบวา่ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียง คือ ตวัเอง ร้อยละ 63.0 รองลงมา คือ ครอบครัว ร้อยละ 19.5 
แฟน/คู่รัก ร้อยละ 6.0 พนกังานขาย ร้อยละ 4.0 และสัตวแ์พทยแ์ละอ่ืนๆ เท่ากนั ร้อยละ 3.8 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีเลือกซ้ือ 

ประเภทของสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งทีเ่ลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
เส้ือผา้ 29 7.3 
อาหาร/อาหารเสริม 365 91.3 
ยาก าจดัเห็บ หมดั และไร 97 24.3 
ขนม  14 3.5 
อุปกรณ์/ของเล่น 73 18.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ ค านวณร้อยละจากจ านวน 400 ราย 

  
  ตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร/อาหารเสริม มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 91.3 รองลงมา คือ ยาก าจดัเห็บ หมดั และไร ร้อยละ 24.3 อุปกรณ์/ของเล่น ร้อยละ 18.3 
เส้ือผา้ ร้อยละ 7.3 และขนม ร้อยละ 3.5 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้านจ าหน่าย
สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย   267 80 53 - - 4.54 3 
(66.8) (20.0) (13.3)   (มากท่ีสุด)  

มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย  
 

356 - 42 1 1 4.77 1 
(89.0)  (10.5) (0.3) (0.3) (มากท่ีสุด)  

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียง
ตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป 

312  35 34 11 8 4.58 2 
(78.0) (8.8) (8.5) (2.8) (2.0) (มากท่ีสุด)  

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง
พนัธ์ุเลก็ 

215 175 10 - - 4.51 4 
(53.8) (43.8) (2.5)   (มากท่ีสุด)  

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง
พนัธ์ุใหญ่   

215 175 8 1 1 4.51 4 
(53.8) (43.8) (2.0) (0.3) (0.3) (มากท่ีสุด)  

มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น 
และดบักล่ินปาก 

117 124 80 70 9 3.68 10 
(29.3) (31.0) (20.0) (17.5) (2.3) (มาก)  

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรา
ยี่หอ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

168 153 77 2 - 4.22 7 
(42.0) (38.3) (19.3) (0.5)  (มาก)  

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรา
ยี่หอ้ท่ีผลิตในประเทศไทย 

168 116 89 27 - 4.06 9 
(42.0) (29.0) (22.3) (6.8)  (มาก)  

มีสารอาหารจ าเป็นครบทุก
หมวดหมู่ 

171 115 114 - - 4.14 8 
(42.8) (28.8) (28.5)   (มาก)  

มีสินค้าใกลว้นัหมดอายุมา
จ าหน่ายในราคาถกู 

21 58 221 80 20 2.95 12 
(5.3) (14.5) (55.3) (20.0) (5.0) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกดา้นผลิตภณัฑ ์ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสตัวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสมุนไพร 

228 126 46 - - 4.46 5 
(57.0) (31.5) (11.5)   (มาก)  

สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสตัวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์
บ ารุงขนสตัวเ์ล้ียง 

173 186 41 - - 4.33 6 
(43.3) (46.5) (10.3)   (มาก)  

สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสตัวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสารเคมีก าจดั
กล่ิน 

38 4 87 242 29 2.45 19 
(9.5) (1.0) (21.8) (60.5) (7.3) (นอ้ย)  

ชุดตรวจโรคส าหรับสัตว์
เล้ียงสามารถตรวจโรคเลือด
ได ้ 

8 24 204 107 57 2.55 16 
(2.0) (6.0) (51.0) (26.8) (14.3) (ปานกลาง)  

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั 
และไร มีการก าหนด
ปริมาณการใชท่ี้ได้
มาตรฐาน 

12 152 52 101 83 2.77 14 
(3.0) (38.0) (13.0) (25.3) (20.8) (ปานกลาง)  

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั 
และไร ส าหรับสตัวเ์ล้ียงท่ี
น ามาจ าหน่ายบางยี่หอ้มี
ส่วนผสมของสารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อสตัวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บ
หมดัมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง 

41 33 55 229 42 2.51 18 
(10.3) (8.3) (13.8) (57.3) (10.5) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกดา้นผลิตภณัฑ ์ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร (ต่อ)  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

สินค้าประ เภทของใช้  มี
รูปแบบทันสมัย และสีสัน
สวยงาม 

7 27 179 97 90 2.41 20 
(1.8) (6.8) (44.8) (24.3) (22.5) (นอ้ย)  

มีชุดปลอกคอป้องกันสัตว์
เล้ี ย งห าย  ห รือห ล งท าง
จ าหน่าย 

7 29 44 226 94 2.07 22 
(1.8) (7.3) (11.0) (56.5) (23.5) (นอ้ย)  

มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและ
แมวมีหลายขนาด 

12 16 232 56 84 2.54 17 
(3.0) (4.0) (58.0) (14.0) (21.0) (ปานกลาง)  

มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติั
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย 

11 51 75 76 187 2.06 23 
(2.8) (12.8) (18.8) (19.0) (46.8) (นอ้ย)  

น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมี
ปั ญ ห าใน ก ารขน ส่ งม า
จ าหน่ายในราคาทุน 

9 78 69 71 173 2.20 21 
(2.3) (19.5) (17.3) (17.8) (43.3) (นอ้ย)  

ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง - 170 63 84 83 2.80 13 
 (42.5) (15.8) (21.0) (20.8) (ปานกลาง)  

มีสินคา้ในร้านครบถว้นตาม
ความตอ้งการ 

146 24 55 84 91 3.13 11 
(36.5) (6.0) (13.8) (21.0) (22.8) (ปานกลาง)  

มีการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ได้
น ามาจ าหน่ายในร้าน 

11 36 211 82 60 2.64 15 
(2.8) (9.0) (52.8) (20.5) (15.0) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม      3.37  

(แปลผล)      (ปานกลาง)  

 
  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ความคาดหวงัของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.77) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.58) มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.54) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
พนัธ์ุใหญ่  และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงั
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มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขน
สัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.22) มี
สารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย (4.06) มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.13) มีสินคา้ใกล้
วนัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.95) ผลิตภณัฑ์เนน้คุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.80) ผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.77) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ี
ไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.64) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้
(ค่าเฉล่ีย 2.55) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.54) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั 
และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย2.51) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงั
มีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมี
ก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.45)  สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.41) 
น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.20)  มีชุดปลอกคอ
ป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.07) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตว์
เล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.06)  
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกดา้นราคา ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

ปัจจัยด้านราคา 
ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

สินคา้ประเภทอาหารส าหรับ
สตัวเ์ล้ียงราคาถกูกวา่ร้านคา้
ทัว่ไป 

172 218 8 1 1 4.40 1 
(43.0) (54.5) (2.0) (0.3) (0.3) (มาก)  

สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดสตัวเ์ล้ียงมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

7 157 65 89 82 2.80 3 
(1.8) (39.3) (16.3) (22.3) (20.5) (ปานกลาง)  

สินคา้ประเภทชุดดูแล
สุขภาพสตัวเ์ล้ียงมีการคิด
ราคาเพ่ิมกรณีทางร้าน
วินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

19 20 85 261 15 2.42 4 
(4.8) (5.0) (21.3) (65.3) (3.8) (นอ้ย)  

สินคา้ประเภทของใชร้าคา
สูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใช้
งาน 

10 31 90 78 191 1.98 5 
(2.5) (7.8) (22.5) (19.5) (47.8) (นอ้ย)  

สามารถต่อรองราคาได้
ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 

135 115 96 40 14 3.79 2 
(33.8) (28.8) (24.0) (10.0) (3.5) (มาก)  

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้าน
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต
ได ้

105 153 96 46 - 3.79 2 
(26.3) (38.3) (24.0) (11.5)  (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม      3.20  

(แปลผล)      (ปานกลาง)  
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  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.40) สามารถต่อรอง
ราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได ้
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดสัตว์เล้ียงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.80) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สินค้าประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้าน
วนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.42) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 
1.98) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น 
น ้าพุพลาซ่า BigC , Lotus 
หรือ Porto Chino   

15 46 55 67 217 1.94 8 
(3.8) (11.5) (13.8) (16.8) (54.3) (นอ้ย)  

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถ
มองหาไดง่้าย 

225 107 66 2 - 4.39 1 
(56.3) (26.8) (16.5) (0.5)  (มาก)  

เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่าย
สินคา้ส าหรับสตัวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) 

9 38 78 97 178 2.01 7 
(2.3) (9.5) (19.5) (24.3) (44.5) (นอ้ย)  

เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่าย
สินคา้ส าหรับสตัวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 

149 70 63 118 - 3.63 2 
(37.3) (17.5) (15.8) (29.5)  (มาก)  

สามารถชม และสัง่ซ้ือสินคา้
ไดท้าง Website Facebook, 
Instagram หรือ Application 

5 28 69 226 72 2.17 6 
(1.3) (7.0) (17.3) (56.5) (18.0) (นอ้ย)  

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สตัวเ์ล้ียงมีการตกแต่ง
ทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

145 31 61 87 76 3.21 3 
(36.3) (7.8) (15.3) (21.8) (19.0) (ปานกลาง)  

มีจุดรับฝากสตัวเ์ล้ียง เพ่ือ
ความสะดวกต่อการซ้ือ
สินคา้ 

12 39 238 78 33 2.80 4 
(3.0) (9.8) (59.5) (19.5) (8.3) (ปานกลาง)  

มีการจดัผงัร้านเพ่ือใหค้วาม
สะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง 

- 37 223 88 52 2.61 5 
 (9.3) (55.8) (22.0) (13.0) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม      2.84  

(แปลผล)      (ปานกลาง)  
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  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.84 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.39) เวลาปิดช้ากว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.21) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.80) มีการจดั
ผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.61) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook, Instagram หรือ 
Application  (ค่าเฉล่ีย 2.17) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น   เปิด 
06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.01) อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino 
(ค่าเฉล่ีย 1.94) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกด้านการส่งเสริมการตลาด ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

มีการโฆษณาผา่นใบปลิว
แผน่พบั 

23 63 93 67 154 2.34 13 
(5.8) (15.8) (23.3) (16.8) (38.5) (นอ้ย)  

มีการโฆษณาผา่น
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ทอ้งถ่ิน 

13 67 101 214 5 2.67 9 
(3.3) (16.8) (25.3) (53.5) (1.3) (ปานกลาง)  

การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่
ใหแ้ก่ลกูคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ(SMS) 

25 64 67 67 177 2.23 14 
(6.3) (16.0) (16.8) (16.8) (44.3) (นอ้ย)  

มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจาก
ทางร้าน 

25 174 47 96 58 3.03 7 
(6.3) (43.5) (11.8) (24.0) (14.5) (ปานกลาง)  

การใชคู้ปองสะสมแตม้ 14 172 80 85 49 3.04 6 
(3.5) (43.0) (20.0) (21.3) (12.3) (ปานกลาง)  

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง 159 42 51 85 63 3.37 5 
(39.8) (10.5) (12.8) (21.3) (15.8) (ปานกลาง)  

มีการบริการใหค้ าปรึกษา
เก่ียวกบัตวัสินคา้ 

186 134 80 - - 4.27 3 
(46.5) (33.5) (20.0)   (มาก)  

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมี
บริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 
5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

171 170 59 - - 4.28 2 

(42.8) (42.5) (14.8)   (มาก)  

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสตัว์
เล้ียง 

145 55 77 93 30 3.48 4 
(36.3) (13.8) (19.3) (23.3) (7.5) (ปานกลาง)  

มีพนกังานขายคอยใหก้าร
บริการอยา่งใกลชิ้ด 

4 38 243 74 41 2.73 8 
(1.0) (9.5) (60.8) (18.5) (10.3) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกด้านการส่งเสริมการตลาด ในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(แปลผล) ที ่

มีการแจกใบปลิวแผน่พบั
คู่มือการดูแลสตัวเ์ล้ียง
ส าหรับลกูคา้ 

229 86 85 - - 4.36 1 
(0.3) (9.5) (18.5)   (มาก)  

อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสตัว์
เล้ียงมีการรับประกนัหลงั
การขาย 

- 49 189 108 54 2.58 11 
 (12.3) (47.3) (27.0) (13.5) (ปานกลาง)  

มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินใน
ราคาถกูลง 

8 19 223 73 77 2.52 12 
(2.0) (4.8) (55.8) (18.3) (19.3) (ปานกลาง)  

น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก 

6 31 237 60 66 2.63 10 
(1.5) (7.8) (59.3) (15.0) (16.5) (ปานกลาง)  

สินคา้แพคคู่ราคาถกูกวา่ 5 24 241 57 73 2.58 11 
(1.3) (6.0) (60.3) (14.3) (18.3) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม      3.07  

(แปลผล)      (ปานกลาง)  

 
  จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.07 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีการ
บริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.48) มีสินคา้
ตวัอยา่งใหท้ดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.37) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.03) มีพนกังานขายคอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด 
(ค่าเฉล่ีย 2.73) มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.67) น าสินคา้ใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.63) อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงั
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การขาย และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.58) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง 
(ค่าเฉล่ีย 2.52)  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่
พบั (ค่าเฉล่ีย 2.34) มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.31) การ
แจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.23) 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงสรุประดบัความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับความคาดหวงั ล าดับที ่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.37 ปานกลาง 1 
ดา้นราคา 3.20 ปานกลาง 2 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.84 ปานกลาง 4 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.07 ปานกลาง 3 

 
  จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบมีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดใน
การเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดบั คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.37) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 3.20) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.07) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.84)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้านจ าหน่าย
สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย   4.57 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย  
 

4.79 4.77 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป 4.62 4.57 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงพนัธ์ุเลก็ 4.53 4.51 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่   4.49 4.51 
(มาก) (มากท่ีสุด) 

มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก 3.73 3.66 
(มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้ อ ท่ี จ  าห น่ ายเป็นตรายี่ห้ อ ท่ีน า เข้าจาก
ต่างประเทศ 

4.23 4.21 
(มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย 

4.09 4.05 
(มาก) (มาก) 

มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ 4.18 4.13 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก 2.96 2.95 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสมุนไพร 

4.47 4.45 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง 

4.39 4.31 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน 

2.68 2.38 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้ 2.49 2.56 
(นอ้ย) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณ
การใชท่ี้ไดม้าตรฐาน 

2.76 2.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามา
จ าหน่ายบางยีห่อ้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อ
สัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง 

2.83 2.41 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใช ้มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม 2.89 2.27 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย 2.21 2.03 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด 3.02 2.40 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตว์เล้ียงมา
จ าหน่าย 

2.41 1.95 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

น าสินค้าประเภทของใช้ ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมา
จ าหน่ายในราคาทุน 

2.62 2.07 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง 3.08 2.72 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ 3.24 3.09 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน 2.62 2.65 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.50 3.33 
(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสม

การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความ
คาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.79) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.57) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก (ค่าเฉล่ีย 
4.53) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่  
(ค่าเฉล่ีย 4.49) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 
4.47) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีสารอาหาร
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จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงั
มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.24) ผลิตภณัฑ์
เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 3.08) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.02) มีสินคา้
ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.96) สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และ
สีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.89) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบาง
ยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้
มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.76) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมี
ก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.68) น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน และมี
การสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.62) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.49) และ
มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.41) มีชุดปลอกคอป้องกนั
สัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.21)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.77) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.57) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.53) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุ
เล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตว์
เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.21) มี
สารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.09) มี
สินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.95) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการ
ก าหนดปริมาณการใช้ท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.78) ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.72) มีการ
สั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.65) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจ
โรคเลือดได้ (ค่าเฉล่ีย 2.56) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดั
เห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่หอ้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตว์
เล้ียงเม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย2.41) มีเส้ือ/ชุดส าหรับ
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สุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.40) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
ของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.38) สินค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 2.27) น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.07) 
มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.03) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติั
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.95)  
 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นราคาของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่
ร้านคา้ทัว่ไป 

4.38 4.40 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

2.73 2.81 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่ม
กรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

2.52 2.39 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 2.09 1.95 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 3.84 3.78 
(มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต
ได ้

3.84 3.78 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.24 3.18 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.23 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วน

ประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.38) สามารถต่อรองราคา
ไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตว์
เล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.73) สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคา
เพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.52) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ 
สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.09)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.18 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.40) สามารถต่อรอง
ราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได ้
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.81) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียใน
ระดับน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.39) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 1.95) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus 
หรือ Porto Chino   

2.42 1.80 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 4.41 4.38 
(มาก) (มาก) 

เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) 

2.09 1.98 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป 
(เช่น ปิด 21:00 น.) 

3.70 3.60 
(มาก) (มาก) 

สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook, 
Instagram หรือ Application 

2.40 2.10 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

3.17 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ 2.61 2.85 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง 

2.78 2.56 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.95 2.81 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.24 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วน
ประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.95 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.41) เวลาปิดช้ากว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.17) มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.78) มี
จุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.61) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus หรือ Porto Chino 
(ค่าเฉล่ีย 2.42) สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้ทาง Website Facebook, Instagram หรือ Application  
(ค่าเฉล่ีย 2.40) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป (เช่น เปิด 06:00 น .) 
(ค่าเฉล่ีย 2.09)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) เวลาปิดช้ากว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.22) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.85) มีการจดั
ผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.56) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook, Instagram หรือ 
Application  (ค่าเฉล่ีย 2.10) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทั่วไป (เช่น เปิด 
06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 1.98) อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus หรือ Porto Chino 
(ค่าเฉล่ีย 1.80) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั 2.50 2.29 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน 2.76 2.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ(SMS) 

2.28 2.22 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสาร
จากทางร้าน 

3.00 3.04 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การใชคู้ปองสะสมแตม้ 3.02 3.05 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง 3.30 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ 4.31 4.25 
(มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

4.31 4.27 
(มาก) (มาก) 

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง 

3.44 3.49 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการอยา่งใกลชิ้ด 2.94 2.66 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับ
ลูกคา้ 

4.37 4.36 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการ
ขาย 

2.57 2.59 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง 2.73 2.46 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก 3.10 2.49 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ 2.69 2.55 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.15 3.05 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 425 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อ

ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.15 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 
5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.31) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.44) มีสินคา้ตวัอยา่งให้
ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.30) น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 3.10) การใชคู้ปอง
สะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.02) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 
3.00) มีพนักงานขายคอยให้การบริการอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉล่ีย 2.94) มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.76) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 2.73)  สินคา้
แพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉล่ีย 2.69)อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตว์เล้ียงมีการรับประกันหลังการขาย 
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(ค่าเฉล่ีย 2.57) มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั (ค่าเฉล่ีย 2.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบันอ้ย คือ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 
2.28) 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.05 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการ
บริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.49) มีสินคา้
ตวัอยา่งใหท้ดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.39) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.05) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีพนกังานขายคอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด 
(ค่าเฉล่ีย 2.66) มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.65) อุปกรณ์ของใช้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.59) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง 
(ค่าเฉล่ีย 2.55) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.49) สินคา้แพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉล่ีย 2.46) มีการโฆษณาผ่าน
ใบปลิวแผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 2.29) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ 
(SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.22) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย   4.55 4.48 4.57 4.65 

(มากท่ีสุด) (มาก) มากท่ีสุด (มากท่ีสุด) 
มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย  
 

4.76 4.74 4.80 4.89 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงตั้งแต่
อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป 

4.53 4.55 4.68 4.70 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงพันธ์ุ
เลก็ 

4.53 4.50 4.48 4.57 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงพันธ์ุ
ใหญ่   

4.54 4.49 4.43 4.57 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก (มากท่ีสุด) 

มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และ
ดบักล่ินปาก 

3.63 3.66 3.71 3.84 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรายี่ห้อ
ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

4.20 4.22 4.19 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรายี่ห้อ
ท่ีผลิตในประเทศไทย 

3.99 4.07 4.10 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีส ารอาห ารจ า เป็ นครบ ทุ ก
หมวดหมู่ 

4.10 4.13 4.16 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มี สิ น ค้ าใกล้ว ัน หมดอายุม า
จ าหน่ายในราคาถกู 

2.81 2.92 3.39 2.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สมุนไพร 

4.49 4.43 4.38 4.59 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสตัวเ์ล้ียง 

4.30 4.34 4.30 4.39 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สารเคมีก าจดักล่ิน 

2.23 2.47 2.81 2.54 
(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ชุดตรวจโรคส าหรับสัตว์เล้ียง
สามารถตรวจโรคเลือดได ้ 

2.52 2.61 2.49 2.49 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร 
มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ได้
มาตรฐาน 

2.87 2.74 2.55 2.97 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร 
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่าย
บางยี่หอ้มีส่วนผสมของสารเคมี
ท่ีส่งผลเสียต่อสตัวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมี
ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง 

2.39 2.42 2.78 2.78 
(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทของใช ้มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม 

2.54 2.42 2.36 1.95 
(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียง
หาย หรือหลงทางจ าหน่าย 

2.15 2.20 1.90 1.54 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมี
หลายขนาด 

2.46 2.67 2.62 2.14 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

มี เค ร่ือ งให้ อ าห ารอัต โนมั ติ
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย 

1.99 2.20 2.01 1.81 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

น าสินค้าประ เภทของใช้ ท่ี มี
ปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่าย
ในราคาทุน 

2.18 2.14 2.48 1.95 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง 2.83 2.92 2.71 2.35 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง (นอ้ย) 

มี สินค้าใน ร้านครบถ้วนตาม
ความตอ้งการ 

3.13 3.23 3.10 2.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง (ปานกลาง) 

มีการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ได้น ามา
จ าหน่ายในร้าน 

2.70 2.81 2.49 2.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 3.39 3.40 3.30 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความคาดหวงั

ต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.35 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.76) อาหารชนิด
เปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.55) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่  (ค่าเฉล่ีย 4.54) มีอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยั
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ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.49) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.20) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่าย
เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดับกล่ินปาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้น
ตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.13) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ได้
มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.87) ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.83) มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่าย
ในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.81) มีการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.70) สินค้า
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.54) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียง
สามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉล่ีย 2.52) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มี
เส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.46) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยา
ก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.39) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.23) น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการขนส่ง
มาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.18) มีชุดปลอกคอป้องกันสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 2.15) มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.99)   

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.74) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.55) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก (ค่าเฉล่ีย 
4.50) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.48) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.43) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่หอ้ท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่าย
เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดับกล่ินปาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้น
ตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก และผลิตภณัฑ์เน้น
คุณภาพสูง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.92) มีการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.81) 
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.74) มีเส้ือ/ชุด
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ส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.67) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรค
เลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.61) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.47) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั 
และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง และสินค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย2.42) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทาง
จ าหน่าย และมีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.20) น าสินคา้
ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.14)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.40 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.80) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.68) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก (ค่าเฉล่ีย 
4.48) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.43) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.38) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่หอ้ท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.19) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่าย
เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.10) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดับกล่ินปาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุา
จ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.39) มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.10) สินคา้
ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.81) ผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสีย
ต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.78) ผลิตภณัฑ์
เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.71) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้
มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.55) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้
และมีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.49) น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มี
ปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.48) สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั 
และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.36) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
2.01) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.90) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.89) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.70) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.59) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.39) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็น
ตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 
3.84) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่าย
ในราคาถูก และผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บ หมัด และไร ส าหรับสัตว์เล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมี
ส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.78) มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 2.74) สินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.54) ผลิตภณัฑ์ก าจดั
เห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.97) ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 
2.49) ผลิตภณัฑ์เนน้คุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.35) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 
2.14) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.00) สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม และน าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน 
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 1.95) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.81) มีชุด
ปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.54) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นราคาของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้
ทัว่ไป 

4.38 4.41 4.33 4.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
สัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

3.03 2.84 2.55 2.19 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพ
สัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่ม
กรณีทางร้านวนิิจฉยัโรค
เบ้ืองตน้ 

2.42 2.51 2.43 2.00 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูง
ต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 

2.15 2.05 1.58 1.76 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับ
กรณีซ้ือปริมาณมาก 

3.73 3.78 3.81 4.03 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้าน
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต
ได ้

3.77 3.76 3.78 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.25 3.22 3.08 3.09 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.27 ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกดา้นราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,00 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) สามารถ
ต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.03) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.42) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายุการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 2.15)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) เม่ือซ้ือสินคา้จาก
ทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.84) 
สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 
2.51) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายุการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.05) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.08 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) เม่ือซ้ือสินคา้จาก
ทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.55) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.43) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายุการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 1.58) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.09 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
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คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้
ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สามารถต่อรองราคาได้
ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียง
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.19) สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่ม
กรณีทางร้านวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.00) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายุการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 1.76) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุ
พลาซ่า BigC , Lotus หรือ Porto 
Chino   

2.13 1.97 1.48 1.92 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหา
ไดง่้าย 

4.42 4.37 4.28 4.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่าย
สินคา้ส าหรับสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป 
(เช่น เปิด 06:00 น.) 

2.14 2.11 1.57 1.89 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 
21:00 น.) 

3.62 3.60 3.59 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สามารถชม และสัง่ซ้ือสินคา้ได้
ทาง Website Facebook 
Instagram หรือ Application 

2.13 2.28 1.80 2.54 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย (ปานกลาง) 

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสตัว์
เล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ 

3.22 3.41 3.10 2.51 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีจุดรับฝากสตัวเ์ล้ียง เพ่ือความ
สะดวกต่อการซ้ือสินคา้ 

2.98 2.88 2.26 2.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย (ปานกลาง) 

มีการจดัผงัร้านเพ่ือใหค้วาม
สะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง 

2.70 2.81 2.33 2.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.92 2.93 2.55 2.75 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.28 ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.92 โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ ร้านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
3.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.22) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.98) มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.70) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.14) อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus 
หรือ Porto Chino และสามารถชม และสั่ ง ซ้ือสินค้าได้ทาง  Website Facebook Instagram หรือ 
Application เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.13)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.93 โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ ร้านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
3.60) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.41) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.88) มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.81) 
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website 
Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 2.28) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.11) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC  Lotus 
หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 1.97) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.55 โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ ร้านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
3.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.10) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
น้อย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.33) มีจุดรับฝาก
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สัตว์เล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 2.26) สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง 
Website Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 1.80) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 1.57) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัน้อยท่ีสุด คือ อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 
1.48) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.75 โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ เวลาปิดช้ากว่าร้านจ าหน่าย
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.81) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย
ในระดับปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตว์เล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 2.78) 
สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 2.54) 
ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 2.51) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.00) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 
1.92) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 1.89)  
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่
พบั 

2.22 2.57 1.99 2.49 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน 

2.58 2.89 2.30 2.81 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่
ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความ
ทางมือถือ(SMS) 

2.17 2.41 1.78 2.57 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย (ปานกลาง) 

มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจาก
ทางร้าน 

2.90 3.22 2.97 2.86 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การใชคู้ปองสะสมแตม้ 3.13 3.09 3.04 2.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง 3.38 3.49 3.43 2.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการบริการใหค้  าปรึกษา
เก่ียวกบัตวัสินคา้ 

4.27 4.26 4.22 4.38 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมี
บริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

4.25 4.26 4.29 4.46 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง 

3.50 3.61 3.36 3.08 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีพนกังานขายคอยใหก้าร
บริการอยา่งใกลชิ้ด 

2.61 3.07 2.52 2.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือ
การดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ 

4.39 4.33 4.30 4.49 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตว์
เล้ียงมีการรับประกนัหลงัการ
ขาย 

2.64 2.64 2.58 2.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินใน
ราคาถูกลง 

2.56 2.66 2.41 2.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก 

2.68 2.76 2.48 2.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ 2.65 2.72 2.36 2.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.06 3.20 2.94 2.86 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคาดหวงั

ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ

ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.06 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) เม่ือซ้ือ
สินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.25) มีการจดักิจกรรม
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แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.38) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.13) 
มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.90) น าสินคา้ใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.68) สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ (ค่าเฉล่ีย 2.65) อุปกรณ์ของ
ใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.64) มีพนักงานขายคอยให้การบริการ
อยา่งใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 2.61) มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.58) มีการ
จ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 2.56) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั (ค่าเฉล่ีย 2.22) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.17) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จาก
ทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.61) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.49) มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด 
และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.22) การใช้คูปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.09) มีพนักงานขาย
คอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 3.07) มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพ์และนิตยสารทอ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 2.89) น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.76) สินคา้แพคคู่ราคาถูก
กว่า (ค่าเฉล่ีย 2.72) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 2.66) อุปกรณ์ของใช้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.64) มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 
2.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้
ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.41) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.94 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตร
ของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.43) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.04) 
มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.97) อุปกรณ์ของใช้
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ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.58) มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่ง
ใกล้ชิด (ค่าเฉล่ีย 2.52) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ น าสินค้าใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.48) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 
2.41) สินคา้แพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉล่ีย 2.36) มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 2.30) มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 1.99) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่
ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 1.78) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.86 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตร
ของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.46) มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.08) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.86) 
มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารท้องถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.81) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย 2.73) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่านขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 
2.57) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 2.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มี
การโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 2.49) มีพนักงานขายคอยให้การบริการอย่างใกล้ชิด น า
สินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.14) 
อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.11) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 
ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 2.00)  
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย   4.50 4.44 4.58 4.38 4.64 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 
มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย  
 

4.64 4.71 4.83 4.62 4.81 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงตั้งแต่
อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป 

4.45 4.48 4.64 4.43 4.66 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงพันธ์ุ
เลก็ 

4.55 4.44 4.54 4.43 4.57 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงพันธ์ุ
ใหญ่   

4.55 4.45 4.53 4.35 4.57 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และ
ดบักล่ินปาก 

3.59 3.61 3.74 3.38 3.77 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรายี่ห้อ
ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

4.18 4.15 4.26 4.05 4.28 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ าหน่ายเป็นตรายี่ห้อ
ท่ีผลิตในประเทศไทย 

4.05 4.00 4.08 3.86 4.23 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีส ารอาห ารจ า เป็ นครบ ทุ ก
หมวดหมู่ 

4.14 4.11 4.15 3.97 4.28 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มี สิ น ค้ าใกล้ว ัน หมดอายุม า
จ าหน่ายในราคาถกู 

2.91 2.89 3.04 2.49 3.02 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สมุนไพร 

4.45 4.37 4.49 4.32 4.57 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสตัวเ์ล้ียง 

4.27 4.26 4.36 4.24 4.40 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสตัวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สารเคมีก าจดักล่ิน 

2.23 2.57 2.34 2.38 2.83 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ชุดตรวจโรคส าหรับสัตว์เล้ียง
สามารถตรวจโรคเลือดได ้ 

2.45 2.50 2.44 2.68 3.00 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร 
มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ได้
มาตรฐาน 

2.64 2.68 2.67 3.08 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร 
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่าย
บางยี่หอ้มีส่วนผสมของสารเคมี
ท่ีส่งผลเสียต่อสตัวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมี
ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง 

1.82 2.39 2.62 1.92 2.92 
(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทของใช ้มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม 

2.23 2.33 2.46 2.41 2.43 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย 
หรือหลงทางจ าหน่าย 

2.41 1.87 2.04 2.24 2.25 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมี
หลายขนาด 

2.64 2.83 2.36 2.73 2.62 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับ
สตัวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย 

2.18 2.02 2.00 2.08 2.26 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหา
ในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคา
ทุน 

2.23 2.16 2.14 2.05 2.58 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง 3.00 3.13 2.61 3.14 2.70 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความ
ตอ้งการ 

3.45 3.48 2.95 3.46 2.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการสั่งซ้ือสินค้าท่ีไม่ได้น ามา
จ าหน่ายในร้าน 

3.00 2.82 2.57 2.54 2.57 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.36 3.36 3.35 3.30 3.50 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ี

ท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีหา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือมีความ
คาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.36 โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.64) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.55) อาหารชนิด
เปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป และสินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสม
ของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.45) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์เล้ียงมีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ี
ผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง และมีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) มีสินคา้ใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.91) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ 
หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีไดม้าตรฐาน และมีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลาย
ขนาด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.64) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ ชุดตรวจโรค
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.45) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือ
หลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.41) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สารเคมีก าจดักล่ิน สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม และน าสินคา้ประเภท
ของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 2.23) มีเคร่ืองให้อาหาร
อตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.18) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตว์
เล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยีห่อ้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดั
เห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 1.82)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.36 โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.71) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงตั้ งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.45) มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย และมี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.44) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.37) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์เล้ียงมี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่หอ้ท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่าย
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เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดับกล่ินปาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้น
ตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 3.13) มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุา
จ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.89) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.83) มีการ
สั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.82) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการ
ก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.68) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.57) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือด
ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.50) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั 
และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.39) สินคา้ประเภทของใช้ มี
รูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.33) น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมา
จ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.16) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
2.02) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 1.87) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.35 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.83) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.64) มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก (ค่าเฉล่ีย 4.54) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.49) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.36) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตรายี่ห้อท่ี
จ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ิน
ปาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าใกล้วนั
หมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 
2.95) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.67) 
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.62) 
ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.61) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 
2.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั 
และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.46) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 
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2.44) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.36) สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย2.34) น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหา
ในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.14) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทาง
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.04) มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.00)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัต่อส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป และมีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.43) มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.35) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสม
ของสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 4.32) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์เล้ียงมีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ี
ผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 3.86) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มี
สินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการ
ก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.08) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด 
(ค่าเฉล่ีย 2.73) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.68) มีการสั่งซ้ือ
สินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ มีสินคา้ใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.49) สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.41) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
ของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.38) มีชุดปลอกคอป้องกันสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 2.24) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.08) น าสินค้า
ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.05) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ 
หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยีห่้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียง
เม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 1.92) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.81) 
มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงตั้ งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.66) มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ และสินค้า
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ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็น
ตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 
3.77) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มี
การก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.17) มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคา
ถูก (ค่าเฉล่ีย 3.02) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 3.00) ผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสีย
ต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.92) มีสินคา้ใน
ร้านครบถ้วนตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 2.89) สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.83) ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.70) มีเส้ือ/ชุด
ส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.62) น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมา
จ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.58) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.57) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และ
สีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.43) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.26) มี
ชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.25) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคาของผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านราคา 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

สินคา้ประเภทอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้
ทัว่ไป 

4.41 4.38 4.42 4.22 4.47 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาด
สัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

2.82 2.87 2.78 2.89 2.66 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพ
สัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

2.23 2.59 2.37 2.30 2.49 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่า
ข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 

1.36 1.89 2.03 1.86 2.25 
(นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับ
กรณีซ้ือปริมาณมาก 

3.73 3.71 3.85 3.54 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้าน
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้

3.73 3.72 3.83 3.54 3.94 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.05 3.19 3.21 3.06 3.29 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.31 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทุกสถานท่ีท่ี
จ  าหน่าย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.05 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้าน
สามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.82) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.23) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ สินคา้
ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 1.36)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.19 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้
ทั่วไป (ค่าเฉล่ีย 4.38) เม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้านสามารถช าระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 2.87) สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูง
ต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 1.89) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21 โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูก
กว่าร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.42) สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.83) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
2.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.37) สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่าข้ึนอยู่กบั
อายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.03) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัต่อส่วน
ประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.06 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความ
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คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้าน
สามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.89) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.37) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายุการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 2.03) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูก
กว่าร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.47) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.94) สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
2.66) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.49) สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่าข้ึนอยู่กบั
อายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.25) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุ
พลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino   

1.95 1.89 2.05 1.57 1.83 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาได้
ง่าย 

4.32 4.27 4.43 4.27 4.51 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 
06:00 น.) 

2.00 1.73 2.11 1.97 2.06 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด  
21:00 น.) 

3.59 3.52 3.67 3.41 3.77 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

สามารถชม และสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้าง 
Website Facebook Instagram หรือ 
Application 

2.00 1.98 2.23 2.00 2.42 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสตัวเ์ล้ียงมี
การตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

3.23 3.40 3.15 3.43 2.96 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีจุดรับฝากสตัวเ์ล้ียง เพ่ือความสะดวก
ต่อการซ้ือสินคา้ 

2.59 2.60 2.82 2.86 3.08 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจดัผงัร้านเพ่ือใหค้วามสะดวกต่อ
การเลือกซ้ือดว้ยตนเอง 

2.41 2.48 2.72 2.62 2.47 
(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.76 2.73 2.90 2.77 2.89 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.32 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทุกสถานท่ีท่ี
จ  าหน่าย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.76 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
3.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้
ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.41) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ี ยงทั่วไป  (เช่น  เปิ ด  06:00 น .) และสั่ ง ซ้ื อ สินค้าได้ท าง  Website Facebook Instagram ห รือ 
Application เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.00) อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto 
Chino (ค่าเฉล่ีย 1.95)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
3.52) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.40) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวก
ต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.60) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการจดัผงัร้าน
เพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.48) สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้ทาง 
Website Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 1.98) อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุ
พลาซ่า BigC  Lotus หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 1.89) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 1.73)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.90 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมอง
หาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.15) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความ
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สะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.82) มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง 
(ค่าเฉล่ีย 2.72) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้
ทาง Website Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 2.23) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่าย
สินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.11) อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุ
พลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 2.05) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัต่อส่วน
ประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.77 โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.27) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.43) เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.41) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.86) มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.62) ปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website 
Facebook Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 2.00) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 1.97) อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus 
หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 1.57) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.89 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด คือ ร้านค้าอยู่ริมถนน
สามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ เวลาปิด
ช้ากว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.08) ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 
2.96) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.47) สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook 
Instagram หรือ Application  (ค่าเฉล่ีย 2.42) เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป 
(เช่น เปิด 06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.06) อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto 
Chino (ค่าเฉล่ีย 1.83) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่
พบั 

2.14 2.24 2.42 2.11 2.40 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน 

2.55 2.55 2.70 2.57 2.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่
ลกูคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือ
ถือ(SMS) 

1.95 2.00 2.34 1.97 2.45 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทาง
ร้าน 

3.68 3.20 2.87 3.14 3.06 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การใชคู้ปองสะสมแตม้ 3.68 3.04 3.03 3.16 2.74 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง 4.09 3.55 3.29 3.70 2.89 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

มีการบริการใหค้ าปรึกษา
เก่ียวกบัตวัสินคา้ 

4.23 4.18 4.32 4.11 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมี
บริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

4.18 4.23 4.32 4.14 4.36 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสตัวเ์ล้ียง 

3.64 3.61 3.33 4.00 3.45 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

สถานทีท่ี่เลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
โรง 

พยาบาล
สัตว์ 

คลนิิก 
สัตวแพทย์ 

ร้าน
จ าหน่าย
อาหารสัตว์

เลีย้ง 

ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า/ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการ
อยา่งใกลชิ้ด 

2.41 2.80 2.70 3.11 2.55 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือ
การดูแลสตัวเ์ล้ียงส าหรับลกูคา้ 

4.36 4.28 4.38 4.22 4.49 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสตัวเ์ล้ียง
มีการรับประกนัหลงัการขาย 

2.82 2.52 2.52 2.84 2.62 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินใน
ราคาถกูลง 

2.64 2.52 2.42 3.08 2.47 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคา
พิเศษในช่วงแรก 

2.82 2.65 2.59 2.89 2.47 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้แพคคู่ราคาถกูกวา่ 2.86 2.40 2.59 2.89 2.47 
(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.20 3.05 3.05 3.19 3.04 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ี

ท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) เม่ือซ้ือ
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สินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีสินคา้ตวัอยา่ง
ให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน และการ
ใชคู้ปองสะสมแตม้ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.68) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้แพคคู่ราคาถูก
กวา่ (ค่าเฉล่ีย 2.86) อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย และน าสินคา้ใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.82) มีการจ าหน่ายสินค้า 2 ช้ินในราคาถูกลง 
(ค่าเฉล่ีย 2.64) มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.55) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีพนักงานขายคอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 2.41) มี
การโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 2.14) การแจง้ข่าวและสินค้าใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่าน
ขอ้ความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 1.95)  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.05 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตร
ของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.61) มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.55) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และ
แจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.20) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.04) มีพนกังานขายคอยให้
การบริการอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉล่ีย 2.80) น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 
2.65) มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.55) อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตว์
เล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย และมีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.52) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ (ค่าเฉล่ีย 2.40) มีการ
โฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั (ค่าเฉล่ีย 2.24) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความ
ทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.00)  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.05 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือ
การดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือ
สินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.32) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.33) มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.29) การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 
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3.03) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.87) มีการโฆษณา
ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารทอ้งถ่ิน และมีพนักงานขายคอยให้การบริการอย่างใกล้ชิด เท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 2.70) น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 2.59) อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.52) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั และมีการจ าหน่าย
สินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.42) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่าน
ขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.34) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัต่อส่วน
ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.19 โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียง
ส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของ
ท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.16) มี
บตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.14) มีพนกังานขายคอยให้
การบริการอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉล่ีย 3.11) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.08) น า
สินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.89) 
อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตว์เล้ียงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.84) มีการโฆษณาผ่าน
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั (ค่าเฉล่ีย 2.11) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉล่ีย 1.97) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.04 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือ
การดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 
5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.36) มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.45) มีบัตรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน และมีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย 2.89) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉล่ีย 2.74) อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตว์เล้ียงมีการ
รับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.62) มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 2.55) 
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ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง น า
สินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.47) 
การแจ้งข่าวและสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านขอ้ความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉล่ีย 2.45) มีการ
โฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั (ค่าเฉล่ีย 2.40)  
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับ
สัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลติภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทของสัตว์เลีย้ง 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย   4.56 4.52 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย  
 

4.80 4.75 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป 4.59 4.57 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงพนัธ์ุเลก็ 4.55 4.48 
(มากท่ีสุด) (มาก) 

มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่   4.55 4.47 
(มากท่ีสุด) (มาก) 

มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก 3.75 3.61 
(มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้ อ ท่ี จ  าห น่ ายเป็นตรายี่ห้ อ ท่ีน า เข้าจาก
ต่างประเทศ 

4.28 4.16 
(มาก) (มาก) 

ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย 

4.13 4.00 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ 4.18 4.11 
(มาก) (มาก) 

มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก 3.02 2.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสมุนไพร 

4.49 4.43 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง 

4.38 4.29 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน 

2.46 2.45 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้ 2.53 2.57 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณ
การใชท่ี้ไดม้าตรฐาน 

2.68 2.87 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามา
จ าหน่ายบางยีห่อ้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อ
สัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง 

2.56 2.45 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใช ้มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม 2.53 2.30 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย 2.10 2.05 
(นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด 2.41 2.67 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

มีเคร่ืองให้อาหารอัตโนมัติส าหรับสัตว์เล้ียงมา
จ าหน่าย 

2.05 2.07 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

น าสินค้าประเภทของใช้ ท่ี มี ปัญหาในการขนส่งมา
จ าหน่ายในราคาทุน 

2.40 2.00 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง 2.78 2.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ 3.07 3.19 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน 2.78 2.51 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.40 3.34 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขัและแมว มีความคาดหวงัต่อ

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเล้ียงสุนัข มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.40 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.80) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.59) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.56) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุ
เล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.55) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตว์
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เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มี
สารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถ้วนตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.07) 
ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.78) มีสินคา้ใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 
3.02) สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.53) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ 
หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยีห่้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียง
เม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 2.56) ชุดตรวจโรคส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.53) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนด
ปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.68) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน  (ค่าเฉล่ีย 
2.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับ
สัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.46) มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลาย
ขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.41) น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 
2.40) มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.10) มีเคร่ืองให้อาหาร
อตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.05) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.75) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.57) อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.52) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก (ค่าเฉล่ีย 4.48) มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
พนัธ์ุใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.47) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตว์
เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.16) มี
สารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.19) มี
สินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 2.89) ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการ
ก าหนดปริมาณการใช้ท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.87) ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 2.83) มีเส้ือ/
ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.67) ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรค
เลือดได ้(ค่าเฉล่ีย 2.57) มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.51) ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
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ของสารเคมีก าจดักล่ิน และผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบาง
ยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย2.45) สินค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 2.30) มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.07) มีชุดปลอกคอ
ป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 2.05) น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการ
ขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉล่ีย 2.00)  
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคาของผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านราคา 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่
ร้านคา้ทัว่ไป 

4.44 4.36 
(มาก) (มาก) 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

2.87 2.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

2.40 2.44 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุาร
ใชง้าน 

2.05 1.91 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 3.83 3.76 
(มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัร
เครดิตได ้

3.86 3.73 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.24 3.15 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.35 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัข มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.44) เม่ือซ้ือสินคา้จากทาง
ร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณ
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาด
สัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.87) ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ 



 

 83 

สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 
2.40) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.05)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.15 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.36) สามารถต่อรอง
ราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัร
เครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภท
ท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.73) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียใน
ระดับน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.44) สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 1.91) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ 
Porto Chino   

1.88 2.00 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 4.42 4.36 
(มาก) (มาก) 

เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) 

2.06 1.96 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป 
(เช่น ปิด 21:00 น.) 

3.70 3.56 
(มาก) (มาก) 

สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook 
Instagram หรือ Application 

2.09 2.25 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

3.27 3.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ 2.90 2.70 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง 

2.72 2.51 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.88 2.81 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัข มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.88 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.42) เวลาปิดช้ากว่าร้าน
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จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.27) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.90) มีการจดั
ผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.72) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรือ 
Application  (ค่าเฉล่ีย 2.09) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทั่วไป (เช่น เปิด 
06:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.06) อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino 
(ค่าเฉล่ีย 1.88)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.36) เวลาปิดช้ากว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.14) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.70) มีการจดั
ผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.51) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรือ 
Application  (ค่าเฉล่ีย 2.25) อยู่ในห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino 
(ค่าเฉล่ีย 2.00) เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป (เช่น เปิด 06:00 น .) 
(ค่าเฉล่ีย 1.96)  
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั 2.23 2.45 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน 2.57 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ(SMS) 

2.11 2.36 
(นอ้ย) (นอ้ย) 

มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสาร
จากทางร้าน 

2.83 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การใชคู้ปองสะสมแตม้ 2.94 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง 3.23 3.52 
(ปานกลาง) (มาก) 

มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ 4.33 4.21 
(มาก) (มาก) 

เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

4.30 4.26 
(มาก) (มาก) 

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียง 

3.33 3.63 
(ปานกลาง) (มาก) 

มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการอยา่งใกลชิ้ด 2.71 2.74 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับ
ลูกคา้ 

4.39 4.33 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

สุนัข แมว 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการ
ขาย 

2.55 2.62 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง 2.51 2.53 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก 2.60 2.66 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ 2.61 2.55 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.01 3.13 
(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขัและแมว มีความคาดหวงัต่อ

ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัข มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.01 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้
ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับการดูแลสัตว์เล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.33) มีสินค้า
ตวัอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.23) น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.60) 
การใชคู้ปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 2.94) มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทาง
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.83) มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการอยา่งใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 2.71) สินคา้แพคคู่ราคาถูก
กวา่ (ค่าเฉล่ีย 2.61) มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.57) อุปกรณ์ของ
ใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.55) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูก
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ลง (ค่าเฉล่ีย 2.51) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิว
แผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 2.23) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่านขอ้ความทางมือถือ (SMS) 
(ค่าเฉล่ีย 2.11) 
  ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีการ
บริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.63) มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) การใช้คูปองสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.15) มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 2.78) มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 2.74) น าสินคา้ใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉล่ีย 2.66) อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงั
การขาย (ค่าเฉล่ีย 2.62) สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ (ค่าเฉล่ีย 2.55) มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูก
ลง (ค่าเฉล่ีย 2.53) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิว
แผ่นพบั (ค่าเฉล่ีย 2.45) การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่านขอ้ความทางมือถือ (SMS) 
(ค่าเฉล่ีย 2.36) 
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ส่วนที ่6 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะทีม่ีต่อร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
 
  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย ตอบค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5  
 
ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ควรมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ 2 0.5 
ควรมีสินคา้หลากหลายครบครันภายในร้าน 2 0.5 
ควรมีพนกังานขายท่ีให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้และ
สามารถแนะน าสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

2 0.5 

มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ 1 0.25 
ร้านคา้ควรมีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้  1 0.25 
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 1 0.25 
ควรรักษาความสะอาดภายในร้าน 1 0.25 
ควรมีสินคา้ อาหาร เหมาะสมส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกวยั  1 0.25 
ควรมีเส้ือผา้และอุปกรณ์ส าหรับสุนขัพนัธ์ใหญ่ 1 0.25 
ควรแนะน าผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัประเภทของ
สุนขั 

1 0.25 

มีสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศใหม้ากข้ึน  เพื่อใหสิ้นคา้
มีความหลากหลาย 

1 0.25 

รวม 14 3.5 

 
  จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบค าถามปลายเปิดเก่ียวความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.5 มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ควรมี
สินคา้หลากหลายครบครันภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ควรมีพนกังานขายท่ีให้ความเป็นกนัเองกบั
ลูกคา้และสามารถแนะน าสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ร้านคา้ควรมีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ราคามีความเหมาะสมกบั



 

 90 

คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ควรรักษาความสะอาดภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ควรมีสินค้า 
อาหาร เหมาะสมส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกวยั คิดเป็นร้อยละ 0.25 ควรมีเส้ือผา้และอุปกรณ์ส าหรับสุนัข
พนัธ์ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ควรแนะน าผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัประเภทของสุนขั คิดเป็นร้อยละ 
0.25 ควรมีสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศให้มากข้ึน เพื่อให้สินคา้มีความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 
0.25 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ี
ปัจจุบนัเล้ียงสุนขัและแมว จ านวนทั้งหมด 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเล้ียงสุนัขและแมวในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จ านวนเท่ากนั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอายุ 21-40 ปี มากท่ีสุด 
ร้อยละ 77.8 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 46.5 ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 
มากท่ีสุด ร้อยละ 36.0 โดยมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 38.0 เล้ียงสัตว์
เล้ียงมามากกว่า 10 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด ร้อยละ 27.5 ส่วนใหญ่เล้ียงสัตวเ์ล้ียง 1-3 ตวั ร้อยละ 78.0 เล้ียง
เพื่อเป็นเพื่อน มากท่ีสุด ร้อยละ 48.0 
 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กบัสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยละ 72.0 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงช่วงเวลา 17.01-
20.00 น. ร้อยละ 65.8 ซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 2-3 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่
ซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง ร้อยละ 51.5 มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือ
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 201-400 บาทมากท่ีสุด ร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ดว้ยตวัเอง ร้อยละ 63.0 ซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร/อาหารเสริมมากท่ีสุด ร้อยละ 91.3 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 ผูต้อบแบบสอบมีความคาดหวงัต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ
6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่  และมีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก 
ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน 
มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือด
ได ้มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
น ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บ
หมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน มี
ชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียง
มาจ าหน่าย  
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป สามารถ
ต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต
ได ้เท่ากนั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาด
สัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้
ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้  สินคา้ประเภท
ของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้า
กว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือ
สินค้าได้ทาง Website Facebook, Instagram หรือ Application เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ 
Porto Chino  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับ
ลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกับตวัสินค้า ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง การใชคู้ปองสะสม
แตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีพนักงานขายคอยให้การ
บริการอยา่งใกลชิ้ด มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย และสินคา้แพคคู่
ราคาถูกกวา่ เท่ากนั มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียง
ส าหรับลูกคา้ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ รายได้ต่อเดือน และ
สถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จ าแนกตามเพศ  

 ด้านผลติภัณฑ์  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี

ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดคือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
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ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มี
สารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนม
ส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มี
สินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมี
หลายขนาด มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั 
และสีสันสวยงาม ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมี
ส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาใน
การขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน และมีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้
และมีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย เท่ากนั มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียง
หาย หรือหลงทางจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้
ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่หอ้ท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตใน
ประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายใน
ราคาถูก ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน ผลิตภณัฑ์เน้น
คุณภาพสูง มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามาจ าหน่ายในร้าน ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถ
ตรวจโรคเลือดได้ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั 
และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือ
น ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลาย
ขนาด สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน สินค้า
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่ง
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มาจ าหน่ายในราคาทุน มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองให้อาหาร
อตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดเหมือนกนั
คือ มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงตั้ งแต่อายุ 6 
สัปดาห์ข้ึนไป มีอาหารส าหรับสัตวพ์นัธ์ุเล็ก ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงั
ในระดบัมากเหมือนกนัคือ มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่นและดบักล่ินปาก ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรา
ยี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีสารอาหาร
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร 
สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางเหมือนกนัคือ มีสินคา้ใกลว้นั
หมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้
มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ี
ไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัน้อย
เหมือนกนัคือ มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติั
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่างกนัในเร่ืองมีอาหารส าหรับ
สัตวพ์นัธ์ุใหญ่ โดยเพศชายมีความคาดหวงัในระดบัมาก แต่เพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัมาก
ท่ีสุด  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่างกนัในเร่ืองสินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร 
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ 
เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง สินคา้ประเภทของใช้มีรูปแบบทนัสมยั และสีสัน
สวยงาม มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด และการน าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาใน
การขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน โดยเพศชายมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่เพศหญิงมีความ
คาดหวงัในระดบันอ้ย  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่างกนัในเร่ืองชุดตรวจโรค
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้โดยเพศชายมีความคาดหวงัในระดบัน้อย แต่เพศหญิงมี
ความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 

 ด้านราคา  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่า
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ร้านค้าทั่วไป สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้าน
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได้ เท่ากนั ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้
ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียง
มีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ 
สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน    

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่า
ร้านคา้ทัว่ไป สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถ
ช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้เท่ากนั ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้
ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบั
น้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ 
สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัมากเหมือนกนัคือ 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณี
ซ้ือปริมาณมาก เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
และเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางเหมือนกนัคือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียง
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัน้อย
เหมือนกนัคือ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่างกนัในเร่ืองสินคา้ประเภท
ชุดดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น โดยเพศชายมีความ
คาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่เพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบันอ้ย 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้า
กว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความ
สะดวกต่อการซ้ือสินคา้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 
เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus หรือ Porto Chino สามารถชม และสั่ งซ้ือสินค้าได้ทาง Website 
Facebook, Instagram หรือ Application เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป 
(เช่น เปิด 06:00 น.) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้า
กว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือ
สินค้าได้ทาง Website Facebook, Instagram หรือ Application เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus หรือ 
Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัมากเหมือนกนัคือ 
ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น 
ปิด 21:00 น.) ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางเหมือนกนั
คือร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง
เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง 
ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดับน้อยเหมือนกันคือ อยู่ใน
ห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) สามารถชมและสั่งซ้ือสินคา้ได้ทาง Website Facebook 
Instagram หรือ Application  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับ
ลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรี
ในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง เท่ากัน ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง น าสินคา้ใหม่มา
จ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก การใช้คูปองสะสมแตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และ
แจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการอยา่งใกลชิ้ด มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ อุปกรณ์ของใช้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่านขอ้ความทางมือ
ถือ(SMS)  
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมากคือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียง
ส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง และมีการ
บริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มี
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง การใชคู้ปอง
สะสมแตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีพนกังานขายคอยให้
การบริการอยา่งใกลชิ้ด มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน อุปกรณ์ของใช้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก  สินคา้แพคคู่
ราคาถูกกว่า มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั การแจง้ข่าวและสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
ขอ้ความทางมือถือ (SMS)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดับมากเหมือนกนัคือ มี
การบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางเหมือนกนัคือ มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลดและแจง้ข่าวสารจากทางร้าน การใช้คูปอง
สะสมแตม้ มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มี
พนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ดอุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการ
ขาย สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบัน้อย
เหมือนกนัคือ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่างกนัในเร่ืองมีการโฆษณา
ผา่นใบปลิวแผ่นพบั มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษ
ในช่วงแรก โดยเพศชายมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง แต่เพศหญิงมีความคาดหวงัในระดบันอ้ย 
 
 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 ด้านผลติภัณฑ์  
 ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความคาดหวงั โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่  มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
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พนัธ์ุเล็ก เท่ากนั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสม
ของผลิตภณัฑบ์ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่หอ้ท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่อ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียว
เล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้าน
ครบถ้วนตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์ก าจดัเห็บ หมัด และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้
มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์เนน้คุณภาพสูง มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก มีการสั่งซ้ือสินคา้
ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน สินคา้ประเภทของใช ้มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม ชุดตรวจโรค
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มี
เส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามา
จ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมี
ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมี
ก าจดักล่ิน น าสินค้าประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน มีชุดปลอกคอ
ป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตย์
ข้ึนไป มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับ
สัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียว
เล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้าน
ครบถ้วนตามความต้องการ มีสินค้าใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก และผลิตภัณฑ์เน้น
คุณภาพสูง เท่ากนั มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มี
การก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด ชุดตรวจโรค
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได้ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ 
สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ 
หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยีห่้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียง
เม่ือน ามาใช้  เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง และสินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทนัสมยั และสีสันสวยงาม เท่ากนั มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย และมี
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เคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย เท่ากนั น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาใน
การขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดคือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตย์
ข้ึนไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับ
สัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียว
เล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ใกล้วนั
หมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก มีสินคา้ในร้านครบถ้วนตามความตอ้งการ สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยา
ก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ผลิตภณัฑ์เนน้คุณภาพสูง ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร 
มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้
และมีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการ
ขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม มีเคร่ืองให้
อาหารอัตโนมัติส าหรับสัตว์เล้ียงมาจ าหน่าย มีชุดปลอกคอป้องกันสัตว์เล้ียงหาย หรือหลงทาง
จ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดคือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตย์
ข้ึนไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สมุนไพร มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มี
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
และมีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากนั ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก และผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยา
ก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง เท่ากนั มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ สินคา้
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ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน  ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั 
และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได้  ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีเส้ือ/ชุด
ส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน สินคา้ประเภทของ
ใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสีสันสวยงาม และน าสินค้าประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมา
จ าหน่ายในราคาทุน เท่ากนั มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย มีชุดปลอกคอ
ป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย  

 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป เม่ือซ้ือสินคา้
จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 
ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพ
สัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่าข้ึนอยู่
กบัอายกุารใชง้าน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป สามารถ
ต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมี
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้าน
วินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่า
ข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป สามารถ
ต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพ
สัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่าข้ึนอยู่
กบัอายกุารใชง้าน  

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป ปัจจยั
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ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย 
คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพ
สัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใช้ราคาสูงต ่าข้ึนอยู่
กบัอายกุารใชง้าน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความ
คาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลา
ปิดช้ากวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุด
รับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือ
ดว้ยตนเอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ 
Porto Chino และสามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook Instagram หรือ Application 
เท่ากนั  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้ากว่าร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทั่วไป (เช่น ปิด 21:00 น.) มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ ร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อ
ความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ปัจจยั
ย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website 
Facebook Instagram หรือ Application  เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทั่วไป 
(เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC  Lotus หรือ Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก ล าดับแรกคือ ร้านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิดช้ากว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลักษณ์เฉพาะ  
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อใหค้วามสะดวกต่อการเลือก
ซ้ือดว้ยตนเอง มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้
ทาง Website Facebook Instagram หรือApplication เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
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เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อยท่ีสุด คือ อยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อ
การซ้ือสินค้า สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรือ Application  
ร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลักษณ์เฉพาะ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง อยู่
ในหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.)  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคาดหวงั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 
บาท มีความความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียง
ส าหรับลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้
ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง การใชคู้ปองสะสม
แตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงั
การขาย  มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ด มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ทอ้งถ่ิน  มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย 
คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทาง
มือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ มีการบริการ
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตร
ของท่ีตั้ง เท่ากนั มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ มีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็น
ส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน การใชคู้ปองสะสมแตม้ มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่ง
ใกลชิ้ด มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษใน
ช่วงแรก สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตว์
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เล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้
จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวั
สินคา้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง การใชคู้ปองสะสมแตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้
เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการ
ขาย มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ด ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง สินคา้
แพคคู่ราคาถูกกวา่ มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่
พบั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้
จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวั
สินคา้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีการ
โฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่
ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS) การใชคู้ปองสะสมแตม้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั มีพนักงานขายคอยให้การบริการอย่าง
ใกล้ชิด น าสินค้าใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน 
อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง  
 

  4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จ าแนกตามสถานทีท่ีเ่ลอืกซ้ือสินค้าส าหรับ
สัตว์เลีย้ง  

 ด้านผลติภัณฑ์  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงั

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉ ล่ียอยู่ในระดับมาก  ผู้ตอบ
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แบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากนั อาหารชนิดเปียก
จ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 
อาทิตยข้ึ์นไป สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็น
ตรายีห่้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่อ้ท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อ
ท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดับกล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง 
และมีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน เท่ากนั มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคา
ถูก ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน และมีเส้ือ/ชุดส าหรับ
สุนขัและแมวมีหลายขนาด เท่ากนั  ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ ชุดตรวจ
โรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได้ มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทาง
จ าหน่าย สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน สินคา้
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม และน าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการ
ขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน เท่ากัน มีเคร่ืองให้อาหารอัตโนมัติส าหรับสัตว์เล้ียงมาจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด คือ มี
อาหารชนิดแห้งจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย 
และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากัน สินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์เล้ียงมี
ส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์ ารุง
ขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุก
หมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบั
กล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถ้วนตาม
ความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีสินคา้ใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก มีเส้ือ/ชุด
ส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน  ผลิตภณัฑ์ก าจดั
เห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีไดม้าตรฐาน สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับ
สัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้
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ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตว์
เล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยีห่อ้มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดั
เห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม น า
สินค้าประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน มีเคร่ืองให้อาหารอัตโนมัติ
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีความ
คาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ 
มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียก
จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของ
สมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง 
ตรายีห่้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่หอ้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่้อ
ท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่หอ้ท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก มี
สินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการ
ใช้ท่ีได้มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตว์เล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมี
ส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม ชุด
ตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได้ มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด 
สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน  น าสินคา้ประเภท
ของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลง
ทางจ าหน่าย มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้ง 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
ข้ึนไป และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก เท่ากนั และมีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้
ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง ตรายี่ห้อท่ี
จ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่อ้ท่ีจ  าหน่าย
เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มี
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สินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ผลิตภณัฑ์เน้น
คุณภาพสูง ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน มีเส้ือ/ชุด
ส าหรับสุนัขและแมวมีหลายขนาด ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได้ มีการ
สั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มี
สินค้าใกล้วนัหมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก สินค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมยั และสีสัน
สวยงาม สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน มีชุดปลอก
คอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย 
น าสินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และ
ไร ส าหรับสัตว์เล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตว์เล้ียงเม่ือ
น ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ 
มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียก
จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ และสินคา้ประเภทท า
ความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร เท่ากนั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขน
สัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ และมีสารอาหารจ าเป็นครบทุก
หมวดหมู่ เท่ากนั ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น 
และดบักล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ 
หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก 
ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยา
ก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน ผลิตภณัฑ์เน้นคุณภาพสูง มีเส้ือ/ชุด
ส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด น าสินคา้ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคา
ทุน มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติัส าหรับสัตว์
เล้ียงมาจ าหน่าย มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย  

 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มีความ
คาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
โรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมี
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ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป 
สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ย
บตัรเครดิตได ้เท่ากนั และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความ
สะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้
ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน   

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ 
สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถ
ช าระด้วยบัตรเครดิตได้ สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีความ
คาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบั
แรกคือ สินค้าประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ไป สามารถต่อรองราคาได้
ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการ
คิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหาร
ส าหรับสัตว์เล้ียงราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือ
ปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้เท่ากนั  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคา
เพิ่มกรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถ
ช าระด้วยบตัรเครดิตได้ สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความมี
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ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคา
เพิ่มกรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ี
ท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดชา้กว่าร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุด
รับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทั่วไป (เช่น เปิด 06:00 น.) และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook Instagram 
หรือ Application เท่ากนั อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่ม
ถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 
น.) และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ เท่ากนั มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือ
สินคา้ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซ้ือด้วยตนเอง สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรือ 
Application อยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC  Lotus หรือ Porto Chino (ค่าเฉล่ีย 1.89) 
เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีความ
คาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบั
แรกคือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้ากวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่าย
สินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เล้ียง เพื่อความ
สะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินค้าได้ทาง Website Facebook 
Instagram หรือ Application  เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 
06:00 น.) อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านค้าอยู่ริมถนน
สามารถมองหาไดง่้าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตว์เล้ียงมีการตกแต่งทันสมยั มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเวลาปิดช้ากว่าร้านจ าหน่ายสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มี
การจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้ทาง Website Facebook Instagram หรือ Application 
เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 
เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด ล าดบัแรกคือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก คือ เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือ
สินคา้ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง 
สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook Instagram หรือ Application  เวลาเปิดเร็วกว่า
ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า 
BigC Lotus หรือ Porto Chino  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ี
จ  าหน่าย มีความคาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับ
ลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีใน
ระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้
ข่าวสารจากทางร้าน และการใชคู้ปองสะสมแตม้ เท่ากนั มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบั
การดูแลสัตวเ์ล้ียง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ สินคา้แพคคู่ราคาถูก
กว่า อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย และน าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก เท่ากนั มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารทอ้งถ่ิน ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีพนกังานขายคอยใหก้าร
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บริการอย่างใกลชิ้ด มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผน่พบั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทราบ
ผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีคลินิคสัตวแพทย ์มีความคาดหวงั
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ มี
การแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่ง
สินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ มีการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน การ
ใช้คูปองสะสมแตม้ มีพนกังานขายคอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคา
พิเศษในช่วงแรก มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารท้องถ่ิน อุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตว์
เล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย และมีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง เท่ากนั ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผ่นพบั 
การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ(SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีความ
คาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มี
การแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวั
สินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง เท่ากนั ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง การใชคู้ปองสะสมแตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด 
และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน และมีพนกังานขาย
คอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด เท่ากนั น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้
แพคคู่ราคาถูกกวา่ เท่ากนั อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั และมีการจ าหน่ายสินคา้ 2 
ช้ินในราคาถูกลง เท่ากนั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดั มีความคาดหวงัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่น
พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 
กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง คือ การใชคู้ปองสะสมแตม้ มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทาง
ร้าน มีพนกังานขายคอยให้การบริการอยา่งใกลชิ้ด มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง น าสินคา้
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ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ เท่ากนั อุปกรณ์ของใชส้ าหรับ
สัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั การแจง้ข่าวและสินคา้
ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ(SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีห้างสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือ มี
ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการ
ส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สัตว์เล้ียง มีบัตรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน มีการโฆษณาผ่าน
หนังสือพิมพ์และนิตยสารทอ้งถ่ิน และมีสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสมแตม้ อุปกรณ์
ของใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีพนกังานขายคอยให้การบริการอย่างใกลชิ้ด 
ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง น า
สินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ เท่ากนั การแจง้ข่าวและ
สินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS) มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั  
 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือกร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมืองสมุทรสาครจ าแนกตามประเภทของสัตว์เลีย้ง 

 ด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขั มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป อาหารชนิด
เปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ เท่ากัน 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์
บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายีห่้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุก
หมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบั
กล่ินปาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถ้วนตาม
ความตอ้งการ ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก สินคา้ประเภท
ของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
น ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บ
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หมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้ผลิตภณัฑ์
ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้มาตรฐาน มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้น ามา
จ าหน่ายในร้าน ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาด
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด น า
สินคา้ประเภทของใช้ท่ีมีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียง
หาย หรือหลงทางจ าหน่าย มีเคร่ืองใหอ้าหารอตัโนมติัส าหรับสัตวเ์ล้ียงมาจ าหน่าย  

 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหาร
ชนิดแหง้จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้
ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ตรายี่ห้อท่ี
จ  าหน่ายเป็นตรายีห่้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่อ้ท่ีจ  าหน่าย
เป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ มีสินคา้ใกลว้นั
หมดอายุมาจ าหน่ายในราคาถูก ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร มีการก าหนดปริมาณการใช้ท่ีได้
มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์เนน้คุณภาพสูง มีเส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด ชุดตรวจโรคส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือดได ้มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของ
สารเคมีก าจดักล่ิน และผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมี
ส่วนผสมของสารเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บหมดัมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง เท่ากนั สินคา้ประเภทของใช้ มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม มีเคร่ืองให้อาหารอตัโนมติั
ส าหรับสัตว์เล้ียงมาจ าหน่าย มีชุดปลอกคอป้องกนัสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทางจ าหน่าย น าสินค้า
ประเภทของใชท่ี้มีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน  

 ด้านราคา  
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

ปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขั มีความหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทางร้านวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  
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 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภท
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ สินคา้ประเภทท าความสะอาดสัตวเ์ล้ียงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมีการคิดราคาเพิ่มกรณีทาง
ร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน  

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขั มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดช้ากว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุดรับฝาก
สัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ สามารถชม และสั่งซ้ือสินคา้ได้ทาง 
Website Facebook Instagram หรือ Application เวลาเปิดเร็วกว่าร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  

 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยู่ริม
ถนนสามารถมองหาไดง่้าย เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 
น.) ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ร้านจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่งทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพื่อความสะดวกต่อ
การซ้ือสินค้า มีการจดัผงัร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซ้ือด้วยตนเอง ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ สามารถชมและสั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook Instagram 
หรือ Application อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino เวลาเปิดเร็ว
กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนัขและแมว มีความคาดหวงัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

ปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงสุนขั มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิว
แผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้
จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง คือ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่ง
ให้ทดลอง น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก การใชคู้ปองสะสมแตม้ มีบตัรสมาชิก
ส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน มีพนกังานขายคอยให้การบริการอย่างใกล้ชิด 
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สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน อุปกรณ์ของใชส้ าหรับ
สัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนัหลงัการขาย มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่
ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  
 ผูต้อบแบบสอบถามเล้ียงแมว มีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ มีการแจก
ใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีใน
ระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง คือ มีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน การใช้คูปอง
สะสมแตม้ มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารท้องถ่ิน มีพนักงานขายคอยให้การบริการ
อยา่งใกลชิ้ด น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการ
รับประกนัหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 2.62) สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่ มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูก
ลง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั การแจง้
ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS)  

 
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียความความคาดหวงัปัจจยัยอ่ยของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
จ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

เจ้าของสุนัข เจ้าของแมว 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.80)  
มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.59)  
อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.56)  
มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธุ์เลก็ และมี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธุ์ใหญ ่เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) 

มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.75) 
มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 
อาทิตยข้ึ์นไป (ค่าเฉล่ีย 4.57)  
อาหารชนิดเปียกจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียความความคาดหวงัปัจจยัยอ่ยของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
จ าแนกตามประเภทของสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ประเภทของสัตว์เลีย้ง 

เจ้าของสุนัข เจ้าของแมว 

ดา้นราคา 

สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ราคาถกูกวา่ร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระ
ดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.86)  
สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือ
ปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 

สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ราคาถกูกวา่ร้านคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือ
ปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)  
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระ
ดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.73) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) 
เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) 
เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแล
สัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่ง
สินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแล
สัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่ง
สินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.26)  
มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.21)  
มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง (ค่าเฉล่ีย 3.63)  
มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง (ค่าเฉล่ีย 
3.52) 

 
 จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูเ้ล้ียงสุนัขและแมวมีความคาดหวงัสูงสุดต่อปัจจยัย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์เหมือนกนัคือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์น
ไป และอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนัคือ ผูเ้ล้ียงสุนขัมีความคาดหวงัสูงสุดใน
เร่ืองมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก และมีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ดว้ย 
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 ผูเ้ล้ียงสุนขัและแมวมีความคาดหวงัสูงสุดต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาเหมือนกนัคือ สัตวเ์ล้ียง
ราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได้ และสามารถ
ต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก  
 ผูเ้ล้ียงสุนัขและแมวมีความคาดหวงัสูงสุดต่อปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
เหมือนกนัคือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย และเวลาปิดช้ากวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
 ผูเ้ล้ียงสุนัขและแมวมีความคาดหวงัสูงสุดต่อปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เหมือนกนัคือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ มีการบริการให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกบัตวัสินคา้ และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง 
ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนัคือ ผูเ้ล้ียงแมวมีความคาดหวงัสูงสุดในเร่ืองการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง และมีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองดว้ย 
  
 ส่วนที ่6 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะทีม่ีต่อร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย ตอบค าถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 3.5  
 
ตารางที ่5.2 แสดงสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ควรมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ 2 14.1 
ควรมีสินคา้หลากหลายครบครันภายในร้าน 2 14.1 
ควรมีพนักงานขายท่ีให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าและ
สามารถแนะน าสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

2 14.1 

มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ 1 7.1 
ร้านคา้ควรมีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้  1 7.1 
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 1 7.1 
ควรรักษาความสะอาดภายในร้าน 1 7.1 
ควรมีสินคา้ อาหาร เหมาะสมส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกวยั  1 7.1 
ควรมีเส้ือผา้และอุปกรณ์ส าหรับสุนขัพนัธ์ใหญ่ 1 7.1 
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง (ต่อ) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

ควรแนะน าผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัประเภทของสุนขั 1 7.1 
มีสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศใหม้ากข้ึน  เพื่อใหสิ้นคา้มี
ความหลากหลาย 

1 7.1 

รวม 14 100 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
 การศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้น าทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมา
อภิปรายผลดงัน้ี 

 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีก  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงั เรียงตามล าดบั คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของพรรษยาพร ทวกีุล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสุนัขส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนัขในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ เรียงตามล าดับ คือ ด้านราคา  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัร
ศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัข
และแมว กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อทุกปัจจยั
ในระดับมาก ยกเวน้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีให้
ความส าคัญในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญต่อปัจจยัปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  
 ด้านผลติภัณฑ์ ผลการศึกษาการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคาดหวงัในเร่ืองความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และส่วนผสมของสินคา้
ประเภทท าความสะอาด เพราะปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหาร
ชนิดเปียก มีอาหารชนิดแห้ง มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงพนัธ์ุเล็ก และ มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก คือ มีขนมส าหรับหัดเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จาก
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ต่างประเทศ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีสารอาหารจ าเป็นครบทุก
หมวดหมู่ สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร และสินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของพรรษยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสุนขัส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ มีสารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมู่ มีสารอาหารทุก
สูตรซ่ึงเหมาะสมกับสุนัขในแต่ละวยั มีรายละเอียดคุณสมบัติของอาหาร มีการแจ้งคุณค่าทาง
โภชนาการให้ทราบท่ีบรรจุภณัฑ์ ยี่ห้อของอาหารสุนัขส าเร็จรูป มีขนาดบรรจุให้เลือกหลากหลาย 
อาหารได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน ISO มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงใน
ประเทศ และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของภทัรศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการ
พฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมว กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ มีอาหารและอาหารเสริมจ าหน่าย เช่น ของขบเค้ียว ของกิน
เล่น นม วิตามินต่างๆ เป็นตน้ มีอุปกรณ์เคร่ืองใชจ้  าหน่าย เช่น หวี แปรง ขวดนม เป็นตน้ มีผลิตภณัฑ์
ดูแลสัตวเ์ล้ียง เช่น แชมพู คอนดิชนัเนอร์ เป็นตน้ สรุปไดว้า่ผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ให้ความคาดหวงัสูงสุด
คือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและอาหารเสริม ซ่ึงถือ เป็นผลิตภัณฑ์หลักส าหรับผูเ้ล้ียงสัตว์เล้ียง 
นอกจากน้ีร้านคา้ควรมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง อาทิ อาหาร
ทั้งแบบเปียกและแห้ง อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็กและพนัธ์ุใหญ่ อาหารท่ีมีตรายี่ห้อในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นตน้ และควรค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารดว้ย 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งท่ีเล้ียงสุนัขและเล้ียงแมว มีความคาดหวงัในเร่ืองมีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย เป็น
ล าดบัแรกและอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงควรมีอาหารชนิดแห้ง
จ าหน่าย  
 ด้านราคา ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหาร
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และ
เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรรษ
ยาพร ทวกีุล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของผู ้
เล้ียงสุนขัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
ในระดบัมากคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร และราคา
ประหยดักวา่ยี่ห้ออ่ืน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัรศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผล
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การศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ ราคาค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม มีป้าย
ราคาติดไวอ้ย่างชัดเจน การแนะน าสินค้าราคาพิเศษ สรุปได้ว่าลูกค้าท่ีอยู่คนละจังหวดักันให้
ความส าคญัต่อปัจจยัในดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั  
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งท่ีเล้ียงสุนขัและเล้ียงแมว มีความคาดหวงัในเร่ืองสินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป เป็นล าดบัแรกและอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงควรตั้งราคาสินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก คือ 
ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย และเวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป 
(เช่น ปิด 21:00 น.) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรรษยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการซ้ือในระดบัมาก คือ สถานจ าหน่ายท่ีอยูใ่กลบ้า้น 
สถานท่ีจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ สถานท่ีจ าหน่ายกวา้งขวาง แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัร
ศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัข
และแมว กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ มี
ความสะดวกในการเดินทาง เปิดให้บริการทุกวนั ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกและหาง่าย การจดั
สถานท่ีแบ่งเป็นสัดส่วน(ในการแยกสัตวเ์ล้ียง) รับทราบขอ้มูลและให้บริการผา่นทางเวบ็ไซต ์สรุปได้
วา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองท าเลท่ีตั้งร้านมองหาง่าย ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบั
มาก 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งท่ีเล้ียงสุนขัและเล้ียงแมว มีความคาดหวงัในเร่ืองร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาได้
ง่าย เป็นล าดบัแรกและอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงควรตั้งอยูริ่มถนน
และมีป้ายช่ือร้านเด่นชดั เพื่อใหลู้กคา้สามารถมองเห็นไดง่้าย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการ
แจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้
ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง มีการบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพรรษยาพร ทวีกุล  (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสุนขัส าเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการซ้ือในระดบัมาก คือ รับเปล่ียนสินคา้กรณีมีปัญหา มีพนกังานคอยให้ค  าแนะน าสินคา้ มีการ
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แจกเอกสารแนะน าคุณสมบติัของสินคา้ มีส่วนลดพิเศษให้กบัลูกคา้ประจ า มีส่วนลดให้เม่ือซ้ือสินคา้
ตามปริมาณท่ีก าหนด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัรศรี ธญัโชติกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผล
การศึกษาพบวา่ ไม่มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก สรุปไดว้า่ ในการเลือกร้านต่างๆ เก่ียวกบั
สัตวเ์ล้ียงเหมือนกนั มีความคาดหวงัต่อปัจจยัยอ่ยในดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่เหมือนกนั 

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งท่ีเล้ียงสุนขัและเล้ียงแมว มีความคาดหวงัในเร่ืองมีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการ
ดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เป็นล าดบัแรกและอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตว์
เล้ียงควรจดัท าแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงและแจกฟรีใหก้บัลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน 
  
5.3 ข้อค้นพบ  
 จากการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เล้ียงในช่วงเวลา 17.01-21:00 น. และ
คาดหวงัใหเ้วลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ในระดบัมาก  
 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงด้วยตวัเอง และซ้ือ
สินคา้ประเภทอาหาร/อาหารเสริมมากท่ีสุด 
 3. ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมือง
สมุทรสาครของผูต้อบแบบสอบถาม ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยล าดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
แต่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวงัต่อดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก 
 4. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด คือ มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย มีอาหารส าหรับ
สัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ มี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภท
ท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บ ารุงขนสัตว์เล้ียง ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงั
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี ซ้ือสินค้าส าห รับสัตว์เล้ียงท่ี
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หา้งสรรพสินคา้/ร้านสะดวกซ้ือมีความคาดหวงัโดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงั
มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดและมากเหมือนกนั คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย มีอาหารชนิดเปียก
จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มี
อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ตรายี่ห้อท่ี
จ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ สินคา้ประเภทท า
ความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์
เล้ียงมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนัคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือ
สินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดัมีความคาดหวงัในเร่ืองมีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก 
ในระดบัปานกลาง แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีอ่ืนๆ มีความคาดหวงัใน
ระดบัมาก ดงันั้นร้านคา้ท่ีตลาดนดัไม่ควรน าขนมส าหรับหดัเค้ียวและดบักล่ินปากมาจ าหน่าย เพราะ
เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 
 5. ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่า
ร้านค้าทั่วไป สามารถต่อรองราคาได้ส าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้าน
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ 
 ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มี
ความคาดหวงัในระดบัมากเหมือนกนั คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกวา่ร้านคา้
ทัว่ไป สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก และเม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านสามารถช าระ
ด้วยบตัรเครดิตได้ และปัจจยัย่อยท่ีมีความคาดหวงัในระดบัน้อยถึงน้อยท่ีสุดเหมือนกนัคือ สินค้า
ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 
 6. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง แต่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหา
ไดง่้าย และเวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มีความคาดหวงั
ต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองเวลาปิดช้ากวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.)ใน
ระดบัมาก ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีตลาดนดัมีความคาดหวงัต่อปัจจยั
ยอ่ยน้ีในระดบัปานกลาง  
 ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มี
ความคาดหวงัในระดบันอ้ย คือ อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ เช่น น ้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรือ Porto Chino  
เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น เปิด 06:00 น.) และสามารถชม และ
สั่งซ้ือสินคา้ไดท้าง Website Facebook Instagram หรือ Application 
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 7. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง แต่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการ
ดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรของ
ท่ีตั้ง และมีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้  
 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีรายได้ เฉ ล่ียต่อเดือนไม่ เกิน  30,000 บาท  และผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเล้ียงแมว คาดหวงัใหมี้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงใน
ระดบัมาก แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไปมีความคาดหวงัในระดบัปาน
กลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์มีความคาดหวงัต่อ
ปัจจยัย่อยในเร่ืองการมีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสารจากทางร้าน และการใช้
คูปองสะสมแตม้ในระดบัมาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีสถานท่ีอ่ืน
มีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีโรงพยาบาลสัตว ์คลินิกสัตวแพทย ์
และตลาดนดั มีความคาดหวงัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการมีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง และการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงในระดบัมาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคา้
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีสถานท่ีอ่ืนมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง  
 ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกสถานท่ีท่ีจ  าหน่าย มี
ความคาดหวงัในระดบัน้อย คือ มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ให้แก่
ลูกคา้ทราบผา่นขอ้ความทางมือถือ (SMS) 

 
ตารางที ่ 5.3  แสดงสรุประดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก  
 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
คาดหวงั 

ด้าน ล าดบั 

มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย 4.77 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 1 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงตั้งแตอ่าย ุ6 
อาทิตยข้ึ์นไป 

4.58 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 2 

มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย 4.54 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 3 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงพนัธ์ุเลก็ 4.51 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 4 
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ตารางที ่ 5.3  แสดงสรุประดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
คาดหวงั 

ด้าน ล าดบั 

มีอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงพนัธ์ุใหญ่ 4.51 มากท่ีสุด ผลิตภณัฑ ์ 4 
สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสตัว์
เล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร 

4.46 มาก ผลิตภณัฑ ์ 5 

สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงราคา
ถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไป 

4.40 มาก ราคา 6 

ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย 4.39 มาก 
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
7 

มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสตัว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ 

4.36 มาก การส่งเสริมการตลาด 8 

สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสตัว์
เล้ียงมีส่วนผสมของสมุนไพร 

4.33 มาก ผลิตภณัฑ ์ 9 

ตรายีห่อ้ท่ีจ าหน่ายเป็นตรายีห่อ้ท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ 

4.22 มาก ผลิตภณัฑ ์ 10 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร และผูส้นใจในธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ดงัน้ี 
   ด้านผลติภัณฑ์ 

 ร้านคา้ควรมีสินคา้หลากหลายประเภท เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ก่ อาหาร
หรืออาหารเสริม สินคา้ประเภทท าความสะอาด ยา และอุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง แต่ควรเน้นไปท่ี
ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร/อาหารเสริม เพราะเป็นสินคา้ท่ีให้ความคาดหวงัมาก โดยเนน้ท่ีอาหารชนิด
แห้งและชนิดเปียก เหมาะกบัทุกช่วงวยั และสายพนัธ์ทุกพนัธ์ุมีตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศไทย และ
น าเขา้จากต่างประเทศ อาหารท่ีน ามาจ าหน่ายควรมีสารอาหารท่ีครบทุกหมวดหมู่  

 ส่วนสินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีน ามาจ าหน่าย ควรมีส่วนผสมของ
สมุนไพร และมีส่วนผสมของผลิตภณัฑ์บ ารุงขนสัตวเ์ล้ียง ควรมีความหลากหลายส่วนประสมเพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้กบัลูกคา้มากข้ึน เม่ือมีสินคา้หลากหลายตวัจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
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 ด้านราคา  
 การตั้งราคาสามารถตั้งราคาสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงไดถู้กกวา่ร้านอ่ืนก็จะไดเ้ปรียบคู่แข่ง
ขนั ในการตั้งราคาร้านคา้ไม่ควรตั้งท่ีสูง สินคา้ประเภทของใช้ควรตั้งราคาข้ึนอยู่กบัอายุการใช้งาน 
เพื่อสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนั โดยมีการปรับปรุงราคาให้เหมาะสมกบัสถานท่ีจ าหน่ายการก าหนด
กลยุทธ์ดึงดูดลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือสินคา้ โดยเน้นราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป ในการซ้ือสินคา้ปริมาณมาก
สามารถต่อรองราคาได้ เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้าน    เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้สามารถ
ช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ควรมีการก าหนดท าเลท่ีตั้งควรค านึงถึงความสะดวกในการซ้ือสินคา้ควรตั้งร้านไวใ้กล้
แหล่งชุมชนหรือใจกลางเมือง ควรเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ในการจดัตั้งร้านควีมีเอกลกัษณ์ 
เม่ือลูกคา้มองแล้วสามารถทราบไดว้่าร้านจ าหน่ายสินคา้สัตวเ์ล้ียง หรือมีป้ายให้เห็นชดัเจนเพื่อให้
ลูกคา้มองเห็น แต่หากธุรกิจใดอยู่นอกแหล่งชุมชนอาจตอ้งจดัให้มีบริการส่งสินคา้เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในด้านการบริการได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีธุรกิจยงัต้อง
ค านึงถึงเวลาในการเปิดร้าน ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในเวลาช่วงเยน็(17.00-20.00 น.)จึงคาดหวงัให้
การปิดร้านร้านชา้กวา่ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป (เช่น ปิด 21:00 น.) ดงันั้นทางร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงอาจจะเปิดร้านชา้กวา่ปกติและปิดร้านชา้กวา่ร้านคา้ทัว่ไปจะสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน แต่ไม่ควรใช้กบัร้านคา้ในตลาดนดั นอกจากน้ีควรมีท่ีจอดรถให้เพียงพอ
เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงไม่ควรตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้เน่ืองจากผูต้อบแบบ
ถามบางท่านให้ความเห็นว่าถ้าสินค้าจ าหน่ายในห้างจะส่งผลให้ราคาแพงข้ึนอีก และไม่ควรใช้
ช่องทาง Website Facebook Instagram หรือ Application ในการแสดงสินค้าและให้สั่งซ้ือสินค้า 
เพราะเป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ร้านจดัจ าหน่ายสินคา้จ าเป็นตอ้งท าการส่งเสริมการขาย โดยมีการแจกใบปลิวแผ่นพบั
คู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียงส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ อาจจะวางอยูใ่กลสิ้นคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงชนิดนั้นๆ 
หรือวางอยู่ท่ีเคาน์เตอร์ช าระเงิน ร้านจ าหน่ายสินค้าควรให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินค้า โดยควรมี
พนักงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือลูกคา้ พนักงานประจ าร้านตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆนั้นเป็นอยา่งดี และมีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ทางร้านควรมีบริการส่ง
ฟรีในระยะท่ีก าหนด โดยอาจจะก าหนดการซ้ือขั้นต ่า เช่น ซ้ือครบ 600 บาทข้ึนไป เป็นตน้ นอกจากน้ี
ควรมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุนขัและแมว  
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 ส าหรับโรงพยาบาลสัตวค์วรมีบตัรสมาชิกส าหรับใช้เป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสาร และ
ใชคู้ปองสะสมแตม้ในการซ้ือสินคา้ 
 ส าหรับโรงพยาบาลสัตว ์คลินิกสัตวแพทย ์และตลาดนัด ควรมีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง
ส าหรับสินคา้บางประเภท เช่น สินคา้ประเภทของใช้ และควรมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงโดยเฉพาะเร่ืองการเล้ียงแมว  
 ในโฆษณาไม่ควรมีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพบั หรือการแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่
ให้แก่ลูกคา้ทราบผ่านขอ้ความทางมือถือ(SMS) เพราะเป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและอาจก่อให้เกิด
ความร าคาญแก่ลูกคา้ได ้

 ในการจดัท าบตัรสมาชิก ลูกคา้ต่างมีความพึงพอใจหากไดรั้บส่วนลดในการซ้ือสินคา้ใน
ราคาพิเศษ โดยกลยุทธ์การ ลดแลกแจกแถม ยงัคงเป็นหวัใจส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนลด
จากท าบตัร เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ หรือการสะสมแตม้จากยอดซ้ือสินคา้จะช่วยดึงดูดให้
ลูกคา้มีการซ้ือซ ้ า  
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        เลขท่ีแบบสอบถาม................. 
 

    แบบสอบถามเพือ่การศึกษา 
 “ความคาดหวงัของผู้บริโภคทีม่ต่ีอร้านจ าหน่ายสินค้าสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร”  

แบบสอบถามน้ีใชป้ระกอบการศึกษาของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
         นางสาววศินี  ยศวไิล  

         551532274 
ส่วนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. ท่านเล้ียงสัตวเ์ล้ียงชนิดใด     
 1. (  ) สุนขั                  2. (  ) แมว                                         
 
2. ปัจจุบนัท่านเล้ียงสัตวเ์ล้ียงมาแลว้ก่ีปี 
 1. (  ) ไม่เกิน 2 ปี    2. (  ) 3 - 4 ปี   3. (  ) 5 – 6 ปี 
 4. (  ) 7 - 8 ปี    5. (  ) 9 - 10 ปี   6. (  ) มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป
  
3. เพศ  
 1. (  ) ชาย   2. (  ) หญิง 
 
4. อาย ุ
 1. (  ) ไม่เกิน 20 ปี    2. (  ) 21- 40 ปี    3. (  ) 41- 60 ปี 
  
 4. (  ) มากกวา่ 61 ปี ข้ึนไป 
 
5. อาชีพ   
 1. (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา   2. (  ) อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 3. (  ) พ่อบา้น/แม่บา้น   
  
 4. (  ) พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีบริษทั  5. (  ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6. (  )ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   
 7. (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1. (  ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 2. (  ) 10,001- 20,000 บาท       3. (  ) 20,001 - 30,000 บาท  
 4. (  ) 30,001 - 40,000 บาท   5. (  ) 40,001 - 50,000 บาท      6. (  ) 50,001 บาท ข้ึนไป 
 
 
 



 

 130 

7. ระดบัการศึกษา  
 1. (  ) ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  2. (  ) ปริญญาตรี   3. (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี
  
8. จ  านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีท่านเล้ียงปัจจุบนั 
 1. (  ) 1-3 ตวั     2. (  ) 4 - 6 ตวั                 3. (  ) ตั้งแต่ 7 ตวั ข้ึนไป
  
 
9. วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงของท่าน  
 1. (  ) เพื่อเฝ้าบา้น     2. (  ) เพื่อเป็นเพื่อน    3. (  ) เพ่ือน าทางแก่บุคคลพิการ  
 4. (  ) เพื่อเพาะพนัธุ์ขาย    5. (  ) มาอาศยัเอง   6. (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ………….. 
 
ส่วนที่  2  ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง 
10. ช่วงระยะเวลาใดท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 
 1. (  ) 08:00 – 12:00 น.  2. (  ) 12:01 – 17:00 น.  3. (  ) 17:01 – 20:00 น. 
 4. (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………… 
 
11. ท่านเคยเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครหรือไม่ 
  1. (  ) เคย    2. (  )ไม่เคย 
 
12. ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครหรือไม่ 
 1. (  ) พึงพอใจ   2. (  ) ไม่พึงพอใจ   3. (  ) เฉยๆ  
 
13. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 1. (  ) 1 คร้ัง/เดือน   2. (  ) 2-3 คร้ัง/เดือน         3. (  ) มากกวา่ 3 คร้ัง/เดือน   
 
14. โดยปกติแลว้ในการเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่านเลือกซ้ือสินคา้จากสถานท่ีใด 
 1. (  )โรงพยาบาลสัตว ์  2. (  ) คลินิกสัตวแพทย ์    3. (  ) ร้านจ าหน่ายอาหาร
สัตวเ์ล้ียง 
 4. (  ) ตลาดนดั   5. (  ) หา้งสรรพสินคา้ / ร้านคา้สะดวกซ้ือ      
 6. (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ..... …….. 
 
15. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง  
 1. (  ) ไม่เกิน 200 บาท    2. (  ) 201 - 400 บาท   3. (  ) 401- 600 บาท 
 4. (  ) 601-800 บาท   5. (  ) 801-1,000 บาท  6. (  ) มากกวา่ 1,000 บาท 
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16. บุคคลท่ีมีอิทธิมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 1. (  ) ตวัเอง     2. (  ) แฟน / คู่รัก     3. (  ) เพื่อน/เพ่ือนร่วมงาน
 4. (  ) ครอบครัว   5. (  ) พนกังานขาย   6. (  ) สัตวแพทย ์
 7. (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………………….. 
17. ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. (  ) เส้ือผา้  2. (  ) อาหาร /อาหารเสริม  3. (  ) ยาก าจดัเห็บ หมดั และไร  
 4. (  ) ขนม  5. (  ) อุปกรณ์  / ของเล่น  6. (  )  อ่ืนๆโปรดระบุ……… 
 
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในการเลอืกซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง  

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย       ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายดงันี้  
(มากท่ีสุด 5 คะแนน , มาก 4 คะแนน ,  ปานกลาง 3 คะแนน ,  น้อย  2 คะแนน  ,  น้อยท่ีสุด  1 คะแนน) 

ความคาดหวังของผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคาดหวัง 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 

ผลติภัณฑ์  Product      

สายผลติภัณฑ์แยกตามกลุ่มผลติภัณฑ์มีความ
หลากหลาย 

     

1 สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง      

- มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่ าย  (อาหารเปียกจะมี
โปรตีนมากเหมาะกบัสัตวเ์ล้ียงก าลงัโต ท าให้เจริญ
อาหาร) 

     

  -  มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย (ดีต่อสุขภาพเหงือกและ
ฟันโดยเวลาท่ีเค้ียวจะช่วยบริหารไปในตัว และมี
ราคาถูก) 

     

- มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 อาทิตยข้ึ์นไป      

- มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์เลก็      

- มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ใหญ่        

- มีขนมส าหรับหดัเค้ียวเล่น และดบักล่ินปาก      

- ตรายี่ห้ อ ท่ี จ  าห น่ าย เป็ น ตรายี่ห้ อ ท่ี น า เข้าจาก
ต่ างป ระ เท ศ  (ได้ แ ก่  Royal Canin , Eukanuba , 
Science Diet , ANF เป็นตน้) 

     

- ตรายี่ห้อท่ีจ  าหน่ายเป็นตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศ
ไทย (ได้แก่ Pedigree , Smart Heart , Alpo , Apro , 
Meo , Wiskas , CatEnjoy  เป็นตน้) 

     

- มีสารอาหารจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่      

- มีสินคา้ใกลว้นัหมดอายมุาจ าหน่ายในราคาถูก      
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ความคาดหวังของผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคาดหวัง 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 

ผลติภัณฑ์  Product      

1.2 สินคา้ประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตวเ์ล้ียง      

  -  มีส่วนผสมของสมุนไพร      

  -  มีส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์  ารุงขนสัตวเ์ล้ียง      

  -  มีส่วนผสมของสารเคมีก าจดักล่ิน      

1.3 สินคา้ประเภทชุดดูแลสุขภาพส าหรับสัตวเ์ล้ียง      

  -  ชุดตรวจโรคส าหรับสัตวเ์ล้ียงสามารถตรวจโรคเลือด
ได ้(เช่น  ชุด 

ตรวจพยาธิเมด็เลือด ชุดตรวจพยาธิหวัใจ  เป็นตน้) 

     

  -  ผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บ หมัด และไร มีการก าหนด
ปริมาณการใชท่ี้ไดม้าตรฐาน 

     

  -  ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บ หมดั และไร ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ี
น ามาจ าหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อสัตวเ์ล้ียงเม่ือน ามาใช ้ เช่น ยาก าจดัเห็บ
หมดัมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง  

     

1.4 สินคา้ประเภทของใช ้      

  -  มีรูปแบบทนัสมยั และสีสันสวยงาม      

  -  มีชุดปลอกคอป้องกันสัตวเ์ล้ียงหาย หรือหลงทาง
จ าหน่าย 

     

  -  เส้ือ/ชุดส าหรับสุนขัและแมวมีหลายขนาด      

  -  มี เคร่ืองให้อาหารอัตโนมัติส าหรับสัตว์เล้ียงมา
จ าหน่าย 

     

  -  น าสินคา้มีปัญหาในการขนส่งมาจ าหน่ายในราคาทุน      

2. ผลิตภณัฑเ์นน้คุณภาพสูง      

3. มีสินคา้ในร้านครบถว้นตามความตอ้งการ      

4. มีการส่ังซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดน้ ามาจ าหน่ายในร้าน      
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ความคาดหวังของผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคาดหวัง 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 

ราคา  Price      

1.  ตั้งราคาตามสายผลิตภณัฑ ์      

1.1  สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงราคาถูกกว่า
ร้านคา้ทัว่ไป 

     

1.2  สินค้าประเภทท าความสะอาดสัตว์เล้ียงมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

1.3  สินค้าประเภทชุดดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงมีการคิด
ราคาเพ่ิมกรณีทางร้านวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 

     

1.4  สินคา้ประเภทของใชร้าคาสูงต ่าข้ึนอยู่กบัอายกุารใช้
งาน 

     

2.  สามารถต่อรองราคาไดส้ าหรับกรณีซ้ือปริมาณมาก      

3.  เม่ือซ้ือสินค้าจากทางร้านสามารถช าระด้วยบัตร
เครดิตได ้

     

ช่องทางการจัดจ าหน่าย Place      

1.  อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เช่น น ้าพุพลาซ่า BigC , Lotus 
หรือ Porto Chino  (ในจงัหวดัสมุทรสาคร) 

     

2.  ร้านคา้อยูริ่มถนนสามารถมองหาไดง่้าย      

3.  เวลาเปิดเร็วกวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น   เปิด 06:00 น.) 

     

4.  เวลาปิดชา้กวา่ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง
ทัว่ไป (เช่น   ปิด 21:00 น.) 

     

5.  สามารถชม และส่ังซ้ือสินคา้ไดท้าง Website, 
Facebook, Instagram , หรือ Application 

     

6.  ร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการตกแต่ง
ทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

     

7.  มีจุดรับฝากสัตวเ์ล้ียง เพ่ือความสะดวกต่อการซ้ือ
สินคา้ 

     

8.  มีการจดัผงัร้านเพ่ือใหค้วามสะดวกต่อการเลือกซ้ือ
ดว้ยตนเอง 
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ความคาดหวังของผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคาดหวัง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การส่งเสริมการตลาด Promotion      

1.  มีการโฆษณาผา่นใบปลิวแผน่พบั      

2.  มีการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทอ้งถ่ิน      

3.  การแจง้ข่าวและสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบผา่น
ขอ้ความทางมือถือ (SMS) 

     

4.  มีบตัรสมาชิกส าหรับใชเ้ป็นส่วนลด และแจง้ข่าวสาร
จากทางร้าน 

     

5.  การใชคู้ปองสะสมแตม้      

6.  มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง      

7.  มีการบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัตวัสินคา้      

8.  เม่ือซ้ือสินคา้จากทางร้านมีบริการส่งสินคา้ฟรีใน
ระยะ 5 กิโลเมตรของท่ีตั้ง 

     

9.  มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการดูแล
สัตวเ์ล้ียง 

     

10.  มีพนกังานขายคอยใหก้ารบริการอยา่งใกลชิ้ด      

11.  มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตวเ์ล้ียง
ส าหรับลูกคา้ 

     

12.  อุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงมีการรับประกนั
หลงัการขาย 

     

13.  มีการจ าหน่ายสินคา้ 2 ช้ินในราคาถูกลง 
(เช่น ขนมปกติราคาช้ินละ 30 บาท เม่ือซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2 
แบบเดียวกนัราคาลดเหลือ 40 บาท) 

     

14.  น าสินคา้ใหม่มาจ าหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก 
(เช่น อาหารสัตวเ์ล้ียงยีห่อ้ใหม่ปกติ ราคา 250 บาทมา
จ าหน่าย 2 เดือนแรก ราคา 180 บาท) 

     

15.  สินคา้แพคคู่ราคาถูกกวา่  
(เช่น น ้ายาเช็ดหู 50 บาท น ้ายาอาบน ้า 70 บาท เม่ือซ้ือ
สินคา้ 2 ช้ิน จะไดร้าคา 100 บาท    

     

 
ส่วนที่ 4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่วกบัร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..........................................................................................…………………………………… 
 >>>>>     ขอบคุณส าหรับการตอบแบบสอบถามคะ     <<<<< 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาววศินี  ยศวไิล 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  18 พฤศจิกายน 2530 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยักรุงเทพปีการศึกษา 2554 
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ.2552 – ปัจจุบนัต าแหน่งธุรการ    บริษทั หจก.ทรัพยว์ิไล99 
  
    

 


