ความคาดหวังของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับ
สั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร

วศินี ยศวิไล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2557

ความคาดหวังของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับ
สั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร

วศินี ยศวิไล

การค้นคว้าแบบอิสระนีเ้ สนอต่ อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2557
ก

ข

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงในอาเภอเมื องสมุ ท รสาคร สาเร็ จลุ ล่ วงได้ด้วยความอนุ เคราะห์ ช่วยเหลื อเป็ นอย่างดี จาก
อาจารย์วนิ สรา สุ วรรณมงคล และ อาจารย์ ดร.นฤมล กิ มภากรณ์ ผูใ้ ห้ความกรุ ณารับเป็ นที่ปรึ กษา
คอยให้คาแนะนา ข้อคิด และข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษารวมถึงคอยให้ความช่ วยเหลือการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตลอดทั้งให้ความเมตตา และเสี ยสละเวลาแก่ผจู ้ ดั ทามาโดยตลอดจนทาให้วิจยั ครั้งนี้
สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ และครอบครัวที่ คอยช่ วยเหลื อ และเป็ นกาลังใจ
ขอขอบคุณพี่ป่านพี่รหัส และเพื่อนๆทั้ง 9 พี่อุ๊ พี่โย พี่โบว์ พี่แนน พอย ก้อย ผึ้งน้อย ผึ้งเจ้านาย เจน ที่
ช่วยเป็ นที่ปรึ กษา และให้การสนับสนุ นในเรื่ องต่างๆ ขอขอบคุณพี่โอ๋ พี่จิว พี่ขวัญ พี่ฟางเจ้าหน้าคอย
ประสานงานที่ช่วยเหลือ และ เพื่อนๆYoung Ex-MBA#1ที่ให้กาลังใจซึ่ งทาให้วจิ ยั เล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน คลินิกสัตวแพทย์หมอรักสัตว์และร้านจาหน่ายสิ นค้าสัตว์เลี้ยง
ในการเก็บข้อมูล
สุ ดท้ายนี้ ทางผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณและระลึกอยูเ่ สมอว่าจะไม่มีความสาเร็ จใดๆในชีวิต
ของของผูจ้ ดั ทา หากปราศจากความรั ก ความเข้าใจ และก าลังใจจากบุ คคลที่ มีพ ระคุ ณคอยให้การ
สนับสนุ นการศึกษาของผูจ้ ดั ทามาตลอด ขอขอบคุ ณคุ ณแม่ และสถาบันการศึ กษาอันทรงเกี ยรติ ที่
มอบโอกาสในการศึกษาหาความรู ้แก่ผจู ้ ดั ทา
ผูจ้ ดั ท าหวังว่าวิจยั เล่ ม นี้ คงมี ป ระโยชน์ เป็ นอย่างมากส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจในเรื่ องความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรับ สัตว์เลี้ ยงในอาเภอเมื องสมุ ท รสาคร หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ทางผูจ้ ดั ทาต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ เจ้าของสัตว์เลี้ ยงที่ปัจจุบนั เลี้ยงสุ นขั และแมว จานวนทั้งหมด 400 ราย ประกอบด้วย เจ้าของสัตว์
เลี้ ยงที่ปัจจุบนั เลี้ ยงสุ นัข จานวน 200 ราย และเจ้าของสัตว์เลี้ ยงที่ ปัจจุบนั เลี้ ยงแมว จานวน 200 ราย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 21-40 ปี มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ/ธุ รกิจส่ วนตัว โดยมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท เลี้ ย งสั ตว์เลี้ ย งมามากกว่า 10 ปี ขึ้ น ไป เลี้ ยงสั ต ว์เลี้ ยง 1-3 ตัว และเลี้ ย งเพื่ อเป็ นเพื่ อน ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเคยเลื อกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงในอาเภอเมื องสมุ ทรสาคร ส่ วนใหญ่รู้สึก
เฉยๆ กับ สิ นค้าที่ ซ้ื อจากร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงในอาเภอเมื องสมุ ท รสาคร ซื้ อสิ นค้า
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงช่ วงเวลา 17.01-20.00 น. ซื้ อสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยง 2-3 ครั้ งต่ อเดื อน ซื้ อสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยง
201-400 บาท เลื อกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงด้วยตัวเอง และซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร/อาหารเสริ ม
มากที่สุด
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบมีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดในการเลื อกร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครใน
ระดับ ปานกลาง เรี ยงตามลาดับ คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยปั จ จัย ย่ อ ยในแต่ ล ะด้า นมี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้ต อบ
ง

แบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย ด้านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากอันดับแรก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน
ระดับมากอันดับแรก คือ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากอันดับแรก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์
เลี้ยงสาหรับลูกค้า แต่หากพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด
เป็ นด้านผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
พันธุ์ใหญ่
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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
ฉ

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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อาเภอเมืองสมุทรสาคร
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ที่เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ที่เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุ บนั การเลี้ ยงสัตว์ได้รับ ความนิ ยมเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากการวิถีการดาเนิ นชี วิตของ
ผูค้ นในปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไป ด้วยชี วิตที่เต็มไปด้วยความเคร่ งเครี ยด ประกอบกับคนส่ วน
ใหญ่แต่งงานช้า และอาศัยอยูก่ นั เป็ นครอบครัวเดี่ยว สัตว์เลี้ยงจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนเรามักจะใช้
เพื่อคลายความเครี ยด หรื อเป็ นเพื่อนคลายเหงา อันส่ งผลให้ตลาดสัตว์เลี้ ยงมีอตั ราการเติ บโตสู งขึ้ น
โดยจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดของตลาดสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าสู งถึง 12,000 ล้านบาท ซึ่ งสัตว์เลี้ยงหลักคือ
สุ นัข และรองลงมาคื อ แมว นอกจากนี้ ยงั มีผลสารวจจากผูค้ า้ เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ ยงในประเทศ
ไทย (SMEsPlus, 2555: 43 – 59) ผลการสารวจชนิ ดของสัตว์เลี้ ยงที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดมาตลอด
จนถึงปั จจุบนั ยังคงเป็ นตาแหน่งของ “สุ นขั ” เพื่อนรัก 4 ขาที่ได้ชื่อว่ามีความน่ารัก ฉลาด แสนรู ้ มีนิสัย
ซื่ อสัตว์รักเจ้าของส่ งผลให้พฤติกรรมการเลี้ยงสุ นขั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากสัตว์คู่กายยามล่า
สัตว์มาเป็ นยามเฝ้ าบ้านจนกระทั้งกลายเป็ นเพื่อนรักและเข้าสู่ สถานะในเชิงพาณิ ชย์โดยปั จจุบนั หากไม่
นับรวมสุ นัขบ้านที่มีการเพาะพันธ์จาหน่ าย พบข้อมูลว่าทัว่ ประเทศมีฟาร์ มสุ นขั มากกว่า 500 ฟาร์ ม
จานวนสุ นัขที่ มีเจ้าของทั้งประเทศมี ราว 7 ล้านตัวรองลงมาเป็ น “แมว” ซึ่ งมี อยู่ราว 2.5 ล้านตัว ทัว่
ประเทศ (บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จากัด, 2553)
จากการเติบโตของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับสุ นขั และแมวทาให้ในปั จจุบนั มูลค่าตลาดของ
ธุ รกิจสัตว์เลี้ยงมีมูลค่า12,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยง1,000 ล้านบาท มี
ส่ วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 10% อาหารมีมูลค้าตลาดประมาณ 4,000 -5,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่
47% ซึ่ งทั้งตลาดมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อเนื่ องในสัดส่ วน10-15% โดยปั จจัยหลักมาจากมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคมองสัตว์เป็ นสมาชิกของครอบครัวที่ตอ้ งเอาใจใส่ ดูแลไม่ต่างไปจากสมาชิกคนอื่นๆ อีกตลาด
เป็ นธุ รกิจโรงพยาบาล ซึ่ งมีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งอยูท่ ี่ 29% ส่ วนที่เหลือเป็ น
ธุ รกิ จของใช้ต่างๆรวมถึ งธุ รกิจบริ การสัตว์เลี้ยง ดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น บริ การตัดแต่งขน ตัดเล็บ ทาสี ขน
อาบน้ า ซึ่ งมีมูลค่าปั จจุบนั ตลาดประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ ี่ 14% ซึ่ งกลุ่มนี้
จะมีสัดส่ วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์เช่นกัน (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2553)ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีจานวนสุ นัขและแมวมากถึง 9 ล้านตัว โดยเป็ นสัตว์ที่ มีเจ้าของ
จานวนทั้งหมด 8 ล้านตัว ซึ่ งแบ่งออกเป็ นเป็ นสุ นัขจานวน 7 ล้านตัว และแมวอีก 1 ล้านตัว คิดเป็ น
1

สัดส่ วนผูท้ ี่เลี้ ยงสุ นขั อยู่ที่ 90% แมว 10% จากข้อมูลดังกล่าวส่ งผลทาให้เกิ ดธุ รกิ จที่มีความเกี่ ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ ยงเหล่านี้ ต้ งั แต่เกิดจนตายขึ้นมากมาย โดยธุ รกิ จผลิตและจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
เช่น นมผงสาหรับสัตว์เลี้ยงแรกเกิด อาหารสัตว์ประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขอนามัยของ
สัตว์เลี้ ยง ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มี ธุรกิ จบริ การ เช่ น ธุ รกิ จเสริ มสวยสาหรับสัตว์เลี้ ยง ธุ รกิ จรับฝากสัตว์
เลี้ยง ธุ รกิจประกันอุบตั ิเหตุสาหรับสัตว์เลี้ยง และธุ รกิจจัดงานศพสาหรับสัตว์เลี้ยง และจากความนิยม
ดังกล่ าวท าให้ธุรกิ จต่างๆ เหล่ านี้ มีอตั ราการเจริ ญ เติ บ โตสู งขึ้ น ซึ่ งมี การเปิ ดเผยข้อมูล จากสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยว่า จากในปี 2554 ที่มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 9,200 ล้าน
บาท เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 12,000 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่ งคิ ด สั ด ส่ วนการเติ บ โตของตลาดโดยรวมคิ ดเป็ น
23.34% (SMEsPlus, 2555: 43 – 59)
จัง หวัด สมุ ท รสาครเป็ นจัง หวัด ที่ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในจัง หวัด (Gross
Provincial Product - GPP) เป็ นอั น ดั บ ที่ 3 คิ ด เป็ นมู ล ค่ า กว่ า 315,381 ล้ า นบาท ซึ่ งรองจาก
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ, 2556: ออนไลน์) จากการสารวจจานวนสถานประกอบการที่จดั จาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในเดือนพฤษภาคม 2556 พบว่า มีจานวนทั้งหมดจานวน 9 ราย
โดยแบ่งออกเป็ นโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงจานวน 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์พุทธรักษ์ โรงพยาบาล
สัตว์หมอพฤกษ์ และโรงพยาบาลสั ตว์เจษฎาน้องหมา-น้องแมว นอกจากนี้ เป็ นคลิ นิก สัตวแพทย์
จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ คลิ นิกบ้านหมอรักสัตว์ คลินิก 4 ขา และคลิ นิกหมอโนน ร้ านตัดแต่งขนสัตว์
เลี้ ยง 1 ร้ าน คื อ ร้ านสมชายตัดแต่งขนสุ นัข และร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงอี ก 2 ร้าน คือ
ร้านศศิธร และร้านกุลพงศ์ โดยจากการสัมภาษณ์พนักงานขายสถานที่ที่นาสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมา
จาหน่าย พบว่า ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริ การที่ร้านจะเต็มเกื อบทั้งวัน เพราะคนมักจะเข้ามาซื้ ออาหารสัตว์
หรื อของอื่นๆ ในร้านที่ จาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงมากกว่าโรงพยาบาลเพราะมีราคาถูกกว่า แต่
สิ น ค้าที่ น ามาขายภายในจัง หวัด ยังไม่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั หมด
(อัจฉราภรณ์ กุลพงศ์สวัสดิ์, 2556 : สัมภาษณ์) ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อาศัย
อยูใ่ นอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า สิ นค้าที่นามาจาหน่ ายภายในอาเภอเมืองเป็ นสิ นค้าที่ ไม่
ตรงตามความต้องการของลู กค้า ตัวสิ นค้าที่ นามาจาหน่ ายไม่มีความหลากหลาย และไม่มีการจัดหา
และนาสิ นค้าใหม่ๆ มาจาหน่ าย จึงทาให้ลูกค้าที่ ตอ้ งการซื้ อสิ นค้า ต้องเดิ นทางไปซื้ อหาซื้ อสิ นค้าที่
ต้องการจากกรุ งเทพฯ (วรรณิ ศา เยาวโสตาภา, 2556 : สัมภาษณ์ ) และเนื่ องจากในเขตอาเภอเมื อง
สมุ ท รสาครนั้น ยังมี ร้านค้าที่ จาหน่ ายสิ นค้าประเภทนี้ อยู่ไม่ม ากนั้น ซึ่ งสวนทางกับ ปริ มาณความ
ต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้กิจการประเภทนี้ มีแนวโน้มและโอกาสที่จะเจริ ญเติบโต เพื่อ
มารองรับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การได้มากกว่าปั จจุบนั
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จากข้อมูลที่กล่ าวมาข้างต้นนั้น ทาให้ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะนาผล
การศึกษาที่ได้ไปปรับปรุ ง และพัฒนาร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นประโยชน์ในการนาไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และนาเสนอ
รู ปแบบของร้านค้าในด้านความเป็ นเลิศ ที่จะทาให้ผใู้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดในระดับตาม
ความคาดหวังหรื อเกินความคาดหวังต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงใน
อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ท าให้ท ราบถึ งความคาดหวัง ของเจ้าของสั ตว์เลี้ ยงในการเข้าใช้บ ริ ก ารในร้ าน
จาหน่ายสาหรับสัตว์เลี้ยง
2. สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน และเป็ นประโยชน์ทางการศึกษาแก่
ผูส้ นใจที่มีร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง ที่ตอ้ งการศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคในอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร
1.4 นิยำมศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
พฤติกรรม หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออก เพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้า หรื อสิ่ ง
ที่มากระตุน้ (Stimulus) อาจจะเกิดขึ้นทันทีหรื อเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุน้ มาแล้วระยะหนึ่ง
ผู้บริ โภคในอำเภอเมืองสมุทรสำคร หมายถึ ง เจ้าของสัตว์เลี้ ยงที่ ปัจจุบนั เลี้ ยงสุ นัข
และแมวที่อาศัยอยูเ่ ขตในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ร้ ำนจำหน่ ำยสิ นค้ ำสำหรับสั ตว์ เลีย้ ง หมายถึง ร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสุ นขั และ
แมวในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เช่น อาหาร นมผงสาหรับสัตว์แรกเกิด กระเป๋ าใส่ สัตว์เลี้ยง
เป็ นต้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
1. ความหมายของความคาดหวั ง คื อ ความเป็ นลัก ษณะทางจิ ต วิ ท ยา ซึ่ งมี
องค์ประกอบรวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่ อ ความรู ้สึก ทัศนคติและค่านิ ยม นาไปสู่ การกระทาของแต่
ละบุคคล จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร พบว่า มีผใู ้ ห้ความหมายความคาดหวังดังต่อไปนี้
(สมิต สัชฌุกร, 2551 : 121) กล่าวถึง ความคาดหวังของลูกค้าทุกคน ต้องการบริ การ
ชั้นหนึ่ ง คือ ความสะดวก รวดเร็ ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับประโยชน์สูงสุ ด ได้รับการต้อนรับที่
อบอุ่น ผูใ้ ห้จาหน่ายสิ นค้าให้ความสนใจที่สาคัญคือ รวดเร็ วดังใจไม่ตอ้ งรอคอย
การให้บริ ก ารเพื่ อสร้ างความพอใจจะต้องสนองความคาดหวังของลูก ค้าซึ่ งความ
คาดหวังเป็ นเรื องของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงจากคาพูดบอกกล่าวของผูบ้ ริ โภค
1. การตอบสนอง ผูจ้ าหน่ายสิ นค้ามีความรู ้ในตัวสิ นค้าที่จาหน่ายอย่างแท้จริ ง เป็ นผู ้
ที่มี อธั ยาศัยที่ จะรับ เรื่ องอัน เป็ นปั ญ หาของเขาไว้ เป็ นผูท้ ี่ เขาสามารถพูดได้อย่างเปิ ดเผยด้วยความ
ไว้วางใจ และช่ วยแก้ไขปั ญหาให้เขาได้ รวมทั้งสามารถสร้ างความมัน่ ใจว่าเขาจะได้รับบริ การที่ มี
คุณภาพ คุม้ ค่า ถูกต้อง และสมบูรณ์
2. ความเชื่ อถือได้ ของผูม้ าใช้บริ การคาดหวังว่า ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ามีความสามารถใน
การให้ความรู้เพียงพอในการจาหน่ายสิ นค้า ที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ ว
จากแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง สามารถสรุ ป ได้ว่า ความคาดหวัง เป็ น
ความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการคาดคะเน การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งว่าควรจะมี หรื อควรจะ
เกิ ดตามเป็ นความเหมาะสม ความคาดหวังเป็ นการคาดหวังล่ วงหน้าต่อสิ่ งต่างๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นความ
คาดหวังของแต่ ละบุ ค คลแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคน สิ่ งที่ ค าดหวังไว้ก ับ สิ่ ง ที่
เกิดขึ้นอาจไม่ตรงกัน และความคาดหวังเป็ นความรู ้สึก ความคิดเห็น การรับรู ้ การตีความให้แต่ละคน
แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
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2. ส่ วนประสมทางการตลาดค้ าปลีก
ส่ ว นประสมทางการตลาดค้า ปลี ก (Retailing Mix) ผูบ้ ริ ห ารมัก ใช้ส่ ว นประสม
การค้าปลีก เพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าปลีกของตนให้ประสบผลสาเร็ จเหนื อคู่แข่งขันและให้ผบู ้ ริ โภคมี
ความพอใจ ส่ วนประสมการค้าปลีกประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550:93-96)
1.ส่ ว นประสมการค้า และบริ ก าร (Good and Service Mix) เป็ นสิ่ งอ านวยความ
สะดวกที่ผขู ้ ายมอบให้แก่ลูกค้าได้แก่
1.1 การจัด หาผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารที่ ห ลากหลาย (Providing product and
service assortments) ผูค้ า้ ปลีกจะทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการซื้ อสิ นค้าที่จากผูผ้ ลิ ตสิ นค้าจากแหล่งๆ
มาเพื่อขายต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภค การจัดหาสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคถือเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคประหยัดเวลาในการซื้ อสิ นค้า
1.2 การตั ด สิ นใจในส่ วนประสมของสิ นค้ า และบริ การ (Deciding or
anappriate mix of product and service) ร้ านค้าปลี กจะต้องตัดสิ นใจว่าจะนาสิ นค้าใดมาจาหน่ ายบ้าง
โดยพิจารณาในด้านต่างๆต่อไปนี้
1.2.1ส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เป็ นกลุ่มของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดที่ธุรกิจทาการเสนอขายประกอบด้วยจานวนสายผลิตภัณฑ์ (Product line) ที่ธุรกิจจาเป็ นต้องมี
ไว้ขาย เช่ นร้ านขายเครื่ องหนังต้องพิจารณาว่าขายกระเป๋ า เสื้ อผ้า หรื อ รองเท้าและจานวนรายการ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ซึ่ งต้องพิจารณาว่าในแต่ละประเภทสิ นค้านั้นจะขายสิ นค้าใดบ้าง มี
ขนาดหรื อระดับราคาใดบ้าง เช่นรองเท้าจากต่างประเทศมีหลากหลายตรายีห่ ้อเช่น กุชชี่ เฟอร์ รากาโม่
คริ สเตียน ดิออร์ เป็ นต้น
1.2.2 ความหลากหลายของสิ นค้า (Merchandise assortment) เป็ น
การจัดหาสิ นค้าต่างๆ และตราสิ นค้าในผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
1.2.3 ค วาม ลึ ก ข อ งสิ น ค้ า (Breadth of merchandise) เป็ น ก าร
พิจารณาถึงจานวนสายผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิ จค้าปลีกควรมีไว้ขาย ตัวอย่าง ความกว้างของสิ นค้า ประเภท
ร้านขายเครื่ องดื่ ม ประกอบด้วยน้ าอัดลม น้ าผลไม้ นม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ น้ าเปล่าบรรจุขวด เป็ น
ต้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือว่าเป็ นคนละสายการผลิตภัณฑ์
1.2.4 ความลึ กของสิ น ค้ า (Dept of merchandise) เป็ น จ านวน
รายการผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เสนอขายภายในแต่ ล ะสายผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เสนอขาย เช่ น สี ขนาด รู ป แบบ และ
คุณสมบัติอื่นๆ ตัวอย่าง เสื้ อผ้าจะมีหลายขนาดให้เลือก คือ S M L XL XXL
1.3 การเก็บ รั ก ษาสิ น ค้าคงเหลื อ (Holding inventory) ผูค้ า้ ปลี กจะต้องเก็ บ
รักษาสิ นค้าเหลือจานวนหนึ่ งให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง ร้านขายน้ าอัดลมจะต้อง
มีน้ าอัดลมหลากหลายขนาด ตลอดจนมีรสชาติต่างๆให้เลื อกซึ่ งจะต้องมีการรักษาสิ นค้าในปริ มาณที่
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มากน้อยตามความต้องการของลูกค้า ถ้าขนาดใด รสชาติใด ขายดีก็จะต้องเก็บสิ นค้าในปริ มาณที่มาก
ถ้าผูค้ า้ ปลีกมีจานวนสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อาจจะทาให้สูญเสี ยลูกค้าได้
1.4 การจัดการบริ การ (Providing services) ผูค้ า้ ปลีกไม่ได้มุ่งเฉพาะการขาย
สิ นค้าอย่างเดี ยวเนื่ องจากสิ นค้าบางอย่างต้องมี บริ การควบคู่ไปด้วย ตัวอย่าง ภัตตาคาร ร้านอาหาร
นอกจากการขายอาหารแล้วยังต้องให้บริ การด้านการเสิ ร์ฟ และบริ การส่ งถึงบ้านลูกค้าอีกด้วย
1.5 การให้ ค วามสะดวกด้านขนาด (Convenience of size) ผู้ค้า ปลี ก ที่ จ ะ
ประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องปรับปริ มาณหรื อขนาดของสิ นค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลู กค้า ตัวอย่าง ซุ ปเปอร์ ส โตร์ ต่างๆ เช่ น บิ๊ กซี จะขายสิ นค้าแบบเป็ นรายชิ้ นและแบบเป็ นรายแพ็ค
ขนาดใหญ่สาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้ อจานวนมาก เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่า และสิ นค้าแต่ละประเภท
จะต้องมีหลากหลายให้เลือก เช่น ขนาดเล็กสาหรับพกพา ขนาดใหญ่สาหรับครอบครัว
1.6 มี ก ารรั บ ประกิ น สิ น ค้า (Warranty) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ คื น สิ น ค้า
กรณี ที่สินค้าชารุ ดและเสี ยหาย
1.7 มีระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้าที่แน่นอน (Timing) มีการส่ งมอบสิ นค้า
ตามระยะเวลาที่ได้บอกแก่ลูกค้า
2. ส่ วนประสมราคา (Price Mix) เป็ นมูลค่าสิ นค้าในรู ปของเงินตรา โดยการตั้งราคา
จะต้องยึดหลักคุ ณค่าที่รับรู ้ในสายตาลูกค้าและมีการนาเสนอให้ลูกค้าสามารถรับรู ้ได้ เช่น การมีป้าย
ราคาที่สังเกตได้ชดั เจน รวมถึงมีราคาที่ยดื หยุน่ ได้ เงื่อนไขการชาระเงิน ความแตกต่างของราคาจากคู่
แข่งขัน ส่ วนลด ส่ วนที่ยอมให้ลูกค้า มีการตั้งราคาที่เหมือนกันในทุกสาขา
3. ส่ วนประสมการกระจายตัวสิ น ค้า (Physical Distribution Mix) เป็ นการช่ วยให้
สิ นค้าไปสู ้ผบู ้ ริ โภคได้ทวั่ ถึงและอย่างรวดเร็ ว
3.1 การจัด แสดงสิ นค้ า และให้ บริ การเพิ่ ม เติ ม (Providing display and
additional services) ร้ านค้าปลี กจะต้องจัดแสดงสิ นค้าให้โดดเด่น โดยการจัดวางสิ นค้าแยกออกเป็ น
หมวดหมู่ให้ชดั เจน เพื่อดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคหรื อผูท้ ี่ผา่ นไปมาให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้านโดยเริ่ มต้น
จากการรับรู้ ได้พบเห็นเกิดความสนใจ เกิดความต้องการ และเกิ ดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ทางร้านค้าอีกด้วย
3.2 การให้ความสะดวกด้านเวลา (Convenience of timing) ผูค้ ้าปลี ก ที่ จ ะ
ประสบความสาเร็ จจะต้องทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่ อมัน่ ว่ามีสินค้าและบริ การไว้พร้อมขายและให้บริ การใน
เวลาที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ เช่ น 7-Eleven ประสบความสาเร็ จเนื่ องจากการให้ความสะดวกในการขาย
ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อร้านค้าบอกเวลาเปิ ดปิ ดที่ชดั เจน
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3.3 มี ก ารออกแบบภายในร้ านค้าและวางผังร้ านค้าที่ เหมาะสม (Layout)
ร้านค้ามีการจัดการภายในร้านค้าที่ท ันสมัย และวางผังร้านให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้ง่าย มีการ
ตกแต่งตูห้ น้าร้าน การจัดแสดงสิ นค้าในร้าน การออกแบบแผนผังร้านค้าที่เหมาะสม
4. ส่ ว น ผ ส ม ท างก าร สื่ อ ส าร ต ล าด แ บ บ บู รณ าก าร (Integrated Marketing
Communication Mix) เป็ นการส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการ
โฆษณา การขายโดยการใช้พนักงาน การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
รวมถึงมีการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าด้วย
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรรษยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสุ นัข ส าเร็ จรู ป ของผูเ้ ลี้ ย งสุ นัข ในอาเภอเมื องจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อาศัยในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่จานวน 400 ราย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ผตู้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอันดับแรก คือ ด้านราคา ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามเพศ
ชายให้ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัย ย่อยด้านราคามากเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง คื อ ราคาเหมาะสมกับ ปริ ม าณของ
อาหาร และผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านราคามากเป็ นอันดับแรก คือ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร รองลงมา คือปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
ชายและหญิงให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปในระดับ
มากที่ สุด คือ มี สารอาหารที่จาเป็ นครบทุกหมู่ อันดับที่สาม คือ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ซึ่ งผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งชายและหญิ งให้ ความส าคัญ ต่อปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายโดยมี การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปในระดับมากที่สุด คือ สถานที่จาหน่ ายอยูใ่ กล้บา้ น และอันดับสุ ดท้าย คือ ปั จจัยการ
ส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งชายและหญิ งให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดย่อยมากที่สุดในเรื่ องการรับเปลี่ยนสิ นค้ากรณี มีปัญหา
ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาตลาดของธุ รกิจดูแลสัตว์
เลี้ ย งประเภทสุ นัข และแมวกรณี ศึ ก ษาจัง หวัดภู เก็ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก เจ้าของสั ตว์เลี้ ย ง
จานวน 400 ราย พบว่า ส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จดู แ ลสั ต ว์เลี้ ย งประเภทสุ นัข และแมว 7P’s ด้า นปั จจัย ด้า นบุ ค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจดูแลสัตว์เลี้ยง รองลงมาคือ ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ น ใจน้อยที่ สุ ด คื อ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก าร ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจดูแลสัตว์เลี้ยง ประเภทสุ นขั และแมวมากที่สุด คือมีอาหารและ
อาหารเสริ มจาหน่ าย เช่ น ขนมขบเคี้ยว ของกิ นเล่ น ขนม วิตามิ นต่างๆ เป็ นต้น ด้านราคา ปั จจัยที่ มี
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ความส าคัญ ที่ สุ ดคื อ มี ค วามสะดวกในด้ า นการเดิ น ทาง ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญมากที่ สุด คื อการแลกซื้ อสิ นคาใหม่ราคาพิเศษ ด้านบุ คลากร ปั จจัยที่ มีความสาคัญมาก
ที่สุด คือมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การเพียงพอ ด้านกระบวนการ ปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ
ความเป็ นอาชี พ ในการให้บ ริ ก าร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ปั จจัย ที่ มี ความส าคัญ มากที่ สุ ด คื อ มี
เครื่ องมือที่ทนั สมัยและสะอาด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่ อ ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้าส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งในอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ตามทฤษฎี ส่ ว นประสมทาง
การตลาดค้าปลีก ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ปัจจุบนั เลี้ยงสุ นขั และแมวที่อาศัย
อยูเ่ ขตในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึ กษาครั้งนี้ เนื่ องจากไม่ ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอนจึ งกาหนดขนาด
ตัวอย่างจานวน 400 ราย จากการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรื อนในท้องที่ จาแนกกลุ่ มย่อยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (Sudman , อ้างอิงในกุณฑลี รื่ นรมย์, 2551 : 187)
วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มแบบจาแนกกลุ่มย่อย(Quota Sampling) โดย
แบ่งเป็ นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ปัจจุบนั เลี้ยงสุ นขั จานวน 200 ราย และ แมว 200 ราย
3.2 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
1) ข้ อมู ลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของสัตว์เลี้ ยงที่
ปั จจุบนั เลี้ยงสุ นขั และแมว จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) โดยการค้น คว้าข้อมู ล จากหนั งสื อ สิ่ ง พิ ม พ์
เอกสาร ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ข้อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทสัตว์เลี้ ยง
ระยะเวลาที่เลี้ยงสัตว์ ที่พกั อาศัย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกในการเลือก
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยข้อมูลในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) สาหรับข้อมูลในส่ วนที่ 3 ซึ่ งใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
คะแนน
ระดับความคาดหวัง
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
การกาหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อการแปลผล แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
ระดับความคาดหวัง
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
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3.5 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
3.6 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. สถานที่จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทสัตว์เลี้ ยง
เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่เลี้ ยงสัตว์ จานวนสัตว์เลี้ ยง และวัตถุ ประสงค์ใน
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ ส่ วนประสม
การตลาดในการเลื อกร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งในอ าเภอเมื องสมุ ท รสาคร ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ ว นที่ 4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ ส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีกในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามเพศ
รายได้ต่อเดือน และสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ส่ ว นที่ 5 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ ส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีกในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามประเภท
ของสัตว์เลี้ยง
ส่ วนที่ 6 ข้อมูล เกี่ ยวกับ ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีต่อร้ านจาหน่ าย
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยประเภทสั ตว์ เลี้ยง ระยะเวลาที่
เลีย้ งสั ตว์ เลีย้ ง อาเภอของทีพ่ กั อาศัย เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
จานวน
ร้ อยละ
สุ นขั
200
50.0
แมว
200
50.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงสุ นขั ร้อยละ 50.0 และเลี้ยงแมว ร้อย
ละ 50.0
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
90
หญิง
310
รวม
400

ร้ อยละ
22.5
77.5
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 และเป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 22.5
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 20 ปี
14
21-40 ปี
311
41-60 ปี
52
ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป
23
รวม
400
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ร้ อยละ
3.5
77.8
13.0
5.8
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี อายุ 21-40 ปี ร้ อยละ 77.8
รองลงมามีอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 13.0 อายุต้ งั แต่ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 5.8 และอายุไม่เกิ น 20 ปี ร้อยละ
3.5
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
139
34.8
ปริ ญญาตรี
186
46.5
สู งกว่าปริ ญญาตรี
75
18.8
รวม
210
100.0
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อย
ละ 46.5 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 34.8 และสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 18.8
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
นักเรี ยน / นักศึกษา
35
อาชีพอิสระ/ธุ รกิจส่ วนตัว
144
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริ ษทั
131
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
90
รวม
400

ร้ อยละ
8.8
36.0
32.8
22.5
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามประกอบอาชี พอิสระ/ธุ รกิ จส่ วนตัว มาก
ที่ สุ ด ร้ อยละ 36.0 รองลงมา คื อ พนัก งานหรื อเจ้าหน้าที่ บริ ษ ทั ร้ อยละ 32.8 ข้าราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.5 และนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 8.8
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 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 ขึ้นไป
23
5.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000
บาท มากที่สุด ร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 32.0 รายได้ 30,00140,000 บาท ร้อยละ 17.3 รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.8 และรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท และรายได้ 40,001 – 50,000 บาท เท่ากัน ร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ระยะเวลาทีเ่ ลีย้ งสั ตว์เลีย้ ง
จานวน
ร้ อยละ
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
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
110
27.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงมามากกว่า 10 ปี ขึ้ นไป
มากที่สุด ร้อยละ 27.5 รองลงมาคือเลี้ยงมา 3-4 ปี ร้อยละ 26.8 เลี้ยงมาไม่เกิน 2ปี ร้อยละ 18.5 เลี้ยงมา
5-6 ปี ร้อยละ 17.5 เลี้ยงมา 9-10 ปี ร้อยละ 6.0 และเลี้ยงมา 7-8 ปี ร้อยละ 3.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนสัตว์เลี้ยง
จานวน
ร้อยละ
จานวนสั ตว์เลีย้ ง
1-3 ตัว
312
78.0
4-6 ตัว
59
14.8
ตั้งแต่ 7 ตัวขึ้นไป
29
7.3
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลี้ ยงสัตว์เลี้ ยง 1-3 ตัว ร้อยละ
78.0 รองลงมาคือ 4-6 ตัว ร้อยละ 14.8 และตั้งแต่ 7 ตัวขึ้นไป ร้อยละ 7.3
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวัตถุ ประสงค์ในการเลี้ ยง
สัตว์เลี้ยง
จานวน
ร้อยละ
วัตถุประสงค์ ในการเลีย้ งสั ตว์ เลีย้ ง
เพื่อเฝ้ าบ้าน
63
15.8
เพื่อเป็ นเพื่อน
192
48.0
เพื่อนาทางแก่บุคคลพิการ
7
1.8
มาอาศัยอยูเ่ อง
138
34.5
400
100.0
รวม
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงเพื่อเป็ นเพื่อน มากที่ สุด
ร้ อยละ 48.0 รองลงมาคื อ มาอาศัยอยู่เอง ร้ อยละ 34.5 เพื่อเฝ้ าบ้าน ร้ อยละ 15.8 และเพื่อนาทางแก่
บุคคลพิการ ร้อยละ 1.8
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่ วงระยะเวลาที่เลื อกซื้ อ
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมากที่สุด
จานวน
ร้อยละ
ช่ วงระยะเวลาทีเ่ ลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ งมาก
ทีส่ ุ ด
08.00-12.00 น.
57
14.3
12.01-17.00 น.
80
20.0
17.01-20.00 น.
263
65.8
400
100.0
รวม
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ส่ วนใหญ่ ช่วงเวลาที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกซื้ อสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงมากที่สุด 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 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความพึงพอใจกับสิ นค้าที่
ซื้ อจากร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร
จานวน
ร้อยละ
ความพึงพอใจกับสิ นค้ าทีซ่ ื้อจากร้ านจาหน่ ายสิ นค้ า
สาหรับสั ตว์ เลีย้ งในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร
พึงพอใจ
97
24.3
ไม่พึงพอใจ
15
3.8
เฉยๆ
288
72.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกเฉยๆกับสิ นค้าที่ซ้ื อจาก
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ รู้สึกพึง
พอใจ ร้อยละ 24.3 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.8
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวัตถุประสงค์ที่เดินทางมา
จังหวัดสมุทรสาคร
จานวน
ร้อยละ
ความถี่ในการซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
1 ครั้งต่อเดือน
158
39.5
2-3 ครั้งต่อเดือน
200
50.0
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน
42
10.5
รวม
400
100.0
ตารางที่ 4.12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง 2-3 ครั้งต่อเดือน
มากที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 39.5 และมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ
10.5
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลื อกซื้ อสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยง
จานวน
ร้อยละ
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ งสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสัตว์
22
5.5
คลินิกสัตวแพทย์
82
20.5
ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง
206
51.5
ตลาดนัด
37
9.3
ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ
53
13.3
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่
ร้ า นจ าหน่ ายอาหารสั ต ว์ เลี้ ยง ร้ อ ยละ 51.5 รองลงมาคื อ คลิ นิ กสั ต วแพทย์ ร้ อ ยละ 20.5
ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ ร้อยละ 13.3 ตลาดนัด ร้อยละ 9.3 และโรงพยาบาลสัตว์ ร้อยละ 5.5
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อ
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
จานวน
ร้อยละ
ค่ าใช้ จ่ายต่ อครั้งในการซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
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
มากกว่า 1000 บาท
7
1.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ า ใช้จ่ายต่ อ ครั้ งในการซื้ อสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยง 201-400 บาท มากที่สุด 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 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามบุคคลที่มีอิทธิ มากที่สุดใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
จานวน
ร้อยละ
บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลมากทีส่ ุ ดในการเลือกซื้อสิ นค้ า
สาหรับสั ตว์เลีย้ ง
ตัวเอง
252
63.0
แฟน/คู่รัก
24
6.0
ครอบครัว
78
19.5
พนักงานขาย
16
4.0
สัตว์แพทย์
15
3.8
อื่นๆ
15
3.8
รวม
400
100.0
หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ เพื่อนบ้าน (8 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.0) ดาราในโฆษณา (4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.0) คนรู ้จกั (3
ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.8)
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ตารางที่ 4.15 พบว่า ส่ วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดใน
การเลื อกซื้ อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยง คื อ ตัวเอง ร้ อยละ 63.0 รองลงมา คือ ครอบครัว ร้ อยละ 19.5
แฟน/คู่รัก ร้อยละ 6.0 พนักงานขาย ร้อยละ 4.0 และสัตว์แพทย์และอื่นๆ เท่ากัน ร้อยละ 3.8
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงที่เลือกซื้ อ
จานวน
ร้อยละ
ประเภทของสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ งทีเ่ ลือกซื้อ
เสื้ อผ้า
29
7.3
อาหาร/อาหารเสริ ม
365
91.3
ยากาจัดเห็บ หมัด และไร
97
24.3
ขนม
14
3.5
อุปกรณ์/ของเล่น
73
18.3
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ คานวณร้อยละจากจานวน 400 ราย

ตารางที่ 4.16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร/อาหารเสริ ม มาก
ที่สุด ร้อยละ 91.3 รองลงมา คือ ยากาจัดเห็บ หมัด และไร ร้อยละ 24.3 อุปกรณ์/ของเล่น ร้อยละ 18.3
เสื้ อผ้า ร้อยละ 7.3 และขนม ร้อยละ 3.5
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมู ลเกี่ยวกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกในการเลือกร้ านจาหน่ าย
สิ น ค้ าส าหรั บ สั ต ว์ เลี้ยงในอ าเภอเมื อ งสมุ ทรสาคร ใน 4 ด้ าน ประกอบด้ วย ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริมการตลาด
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย
มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
ตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยง
พันธุ์เล็ก
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยง
พันธุ์ใหญ่
มี ข นมส าหรั บ หั ด เคี้ ย วเล่ น
และดับกลิ่นปาก
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรา
ยี่หอ้ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรา
ยี่หอ้ ที่ผลิตในประเทศไทย
มี ส ารอาหารจาเป็ นครบทุ ก
หมวดหมู่
มี สิ น ค้าใกล้วนั หมดอายุม า
จาหน่ายในราคาถูก

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง
53
(13.3)
42
(10.5)

267
(66.8)
356
(89.0)

80
(20.0)
-

312
(78.0)

-

น้ อย
ทีส่ ุ ด
-

(แปลผล)

ที่
3

1
(0.3)

4.54
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)

1
(0.3)

35
(8.8)

34
(8.5)

11
(2.8)

8
(2.0)

4.58
(มากที่สุด)

2

215
(53.8)

175
(43.8)

10
(2.5)

-

-

4.51
(มากที่สุด)

4

215
(53.8)

175
(43.8)

8
(2.0)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.51
(มากที่สุด)

4

117
(29.3)

124
(31.0)

80
(20.0)

70
(17.5)

9
(2.3)

3.68
(มาก)

10

168
(42.0)

153
(38.3)

77
(19.3)

2
(0.5)

-

4.22
(มาก)

7

168
(42.0)

116
(29.0)

89
(22.3)

27
(6.8)

-

4.06
(มาก)

9

171
(42.8)

115
(28.8)

114
(28.5)

-

-

4.14
(มาก)

8

21
(5.3)

58
(14.5)

221
(55.3)

80
(20.0)

20
(5.0)

2.95
(ปานกลาง)

12

21

น้ อย

1

ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลีกด้านผลิตภัณฑ์ ในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
ส่ วนผสมของสมุนไพร
สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์
บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
ส่ วนผสมของสารเคมีกาจัด
กลิ่น
ชุ ด ตรวจโรคส าหรั บ สั ต ว์
เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือด
ได้
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด
และไร มีการกาหนด
ปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด
และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่
นามาจาหน่ายบางยี่หอ้ มี
ส่ วนผสมของสารเคมีที่
ส่ งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บ
หมัดมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

126
(31.5)

ปาน
กลาง
46
(11.5)

(แปลผล)

ที่

-

น้ อย
ทีส่ ุ ด
-

228
(57.0)

4.46
(มาก)

5

173
(43.3)

186
(46.5)

41
(10.3)

-

-

4.33
(มาก)

6

38
(9.5)

4
(1.0)

87
(21.8)

242
(60.5)

29
(7.3)

2.45
(น้อย)

19

8
(2.0)

24
(6.0)

204
(51.0)

107
(26.8)

57
(14.3)

2.55
(ปานกลาง)

16

12
(3.0)

152
(38.0)

52
(13.0)

101
(25.3)

83
(20.8)

2.77
(ปานกลาง)

14

41
(10.3)

33
(8.3)

55
(13.8)

229
(57.3)

42
(10.5)

2.51
(ปานกลาง)

18
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลีกด้านผลิตภัณฑ์ ในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร (ต่อ)
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
มากทีส่ ุ ด

มาก

27
(6.8)

ปาน
กลาง
179
(44.8)

สิ นค้ า ประเภทของใช้ มี
รู ป แบบทัน สมัย และสี สั น
สวยงาม
มี ชุ ด ปลอกคอป้ องกัน สั ต ว์
เลี้ ยงห าย ห รื อ ห ล งท าง
จาหน่าย
มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และ
แมวมีหลายขนาด
มี เครื่ องให้อาหารอัตโนมัติ
สาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มี
ปั ญ ห าใน ก าร ข น ส่ งม า
จาหน่ายในราคาทุน
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสูง

7
(1.8)
7
(1.8)

29
(7.3)

12
(3.0)

มีสินค้าในร้านครบถ้วนตาม
ความต้องการ
มี ก ารสั่ ง ซื้ อสิ นค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้
นามาจาหน่ายในร้าน

น้ อย

(แปลผล)

ที่

97
(24.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
90
(22.5)

2.41
(น้อย)

20

44
(11.0)

226
(56.5)

94
(23.5)

2.07
(น้อย)

22

16
(4.0)

232
(58.0)

56
(14.0)

84
(21.0)

2.54
(ปานกลาง)

17

11
(2.8)

51
(12.8)

75
(18.8)

76
(19.0)

187
(46.8)

2.06
(น้อย)

23

9
(2.3)

78
(19.5)

69
(17.3)

71
(17.8)

173
(43.3)

2.20
(น้อย)

21

-

63
(15.8)
55
(13.8)

84
(21.0)
84
(21.0)

83
(20.8)
91
(22.8)

2.80
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)

13

146
(36.5)

170
(42.5)
24
(6.0)

11
(2.8)

36
(9.0)

211
(52.8)

82
(20.5)

60
(15.0)

2.64
(ปานกลาง)

15

11

3.37

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า ความคาดหวัง ของผู้ต อบแบบสอบถามต่ อ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.77) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิ ตย์ข้ ึ นไป (ค่าเฉลี่ ย 4.58) มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.54) มี อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยง
พันธุ์ใหญ่ และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.51) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวัง
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มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร
(ค่าเฉลี่ ย 4.46) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขน
สัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 4.33) ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.22) มี
สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศ
ไทย (4.06) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.13) มีสินค้าใกล้
วันหมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 2.95) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ย 2.80) ผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.77) มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่
ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.64) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้
(ค่าเฉลี่ย 2.55) มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.54) ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด
และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย2.51) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวัง
มีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัต ว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสารเคมี
กาจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ย2.45) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.41)
นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.20) มีชุดปลอกคอ
ป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 2.07) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์
เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.06)
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลีกด้านราคา ในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านราคา
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้า
ทัว่ ไป
สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ
สิ นค้าประเภทชุดดูแล
สุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณี ทางร้าน
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น
สิ นค้าประเภทของใช้ราคา
สูงต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้
งาน
สามารถต่อรองราคาได้
สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้าน
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
ได้

มากทีส่ ุ ด

มาก

218
(54.5)

ปาน
กลาง
8
(2.0)

172
(43.0)
7
(1.8)

157
(39.3)

19
(4.8)

น้ อย

(แปลผล)

ที่

1
(0.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
(0.3)

4.40
(มาก)

1

65
(16.3)

89
(22.3)

82
(20.5)

2.80
(ปานกลาง)

3

20
(5.0)

85
(21.3)

261
(65.3)

15
(3.8)

2.42
(น้อย)

4

10
(2.5)

31
(7.8)

90
(22.5)

78
(19.5)

191
(47.8)

1.98
(น้อย)

5

135
(33.8)

115
(28.8)

96
(24.0)

40
(10.0)

14
(3.5)

3.79
(มาก)

2

105
(26.3)

153
(38.3)

96
(24.0)

46
(11.5)

-

3.79
(มาก)

2

3.20

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

(ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความคาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถู กกว่าร้ านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.40) สามารถต่อรอง
ราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.79) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสั ตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 2.80) ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับ น้อย คื อ สิ น ค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ข ภาพสั ตว์เลี้ ยงมี ก ารคิ ดราคาเพิ่ ม กรณี ท างร้ าน
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.42) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย
1.98)
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลี ก ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในการเลื อกร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งในอาเภอเมื อง
สมุทรสาคร
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัด
มากทีส่ ุ ด มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
(แปลผล)
ที่
จาหน่ าย
กลาง
ทีส่ ุ ด
อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น
น้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus
หรื อ Porto Chino
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถ
มองหาได้ง่าย
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่าย
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่าย
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
สามารถชม และสัง่ ซื้ อสิ นค้า
ได้ทาง Website Facebook,
Instagram หรื อ Application
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงมีการตกแต่ง
ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ
มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อ
ความสะดวกต่อการซื้ อ
สิ นค้า
มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความ
สะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วย
ตนเอง

15
(3.8)

46
(11.5)

55
(13.8)

67
(16.8)

217
(54.3)

1.94
(น้อย)

8

225
(56.3)

107
(26.8)

66
(16.5)

2
(0.5)

-

4.39
(มาก)

1

9
(2.3)

38
(9.5)

78
(19.5)

97
(24.3)

178
(44.5)

2.01
(น้อย)

7

149
(37.3)

70
(17.5)

63
(15.8)

118
(29.5)

-

3.63
(มาก)

2

5
(1.3)

28
(7.0)

69
(17.3)

226
(56.5)

72
(18.0)

2.17
(น้อย)

6

145
(36.3)

31
(7.8)

61
(15.3)

87
(21.8)

76
(19.0)

3.21
(ปานกลาง)

3

12
(3.0)

39
(9.8)

238
(59.5)

78
(19.5)

33
(8.3)

2.80
(ปานกลาง)

4

-

37
(9.3)

223
(55.8)

88
(22.0)

52
(13.0)

2.61
(ปานกลาง)

5

2.84

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

(ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความคาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.39) เวลาปิ ดช้ากว่าร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.63) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.21) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.80) มีการจัด
ผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.61) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อย คื อ สามารถชม และสั่ งซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook, Instagram หรื อ
Application (ค่าเฉลี่ ย 2.17) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด
06:00 น.) (ค่ า เฉลี่ ย 2.01) อยู่ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
(ค่าเฉลี่ย 1.94)
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลี ก ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ในการเลื อ กร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
มากทีส่ ุ ด มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
(แปลผล)
ที่
การตลาด
กลาง
ทีส่ ุ ด
มีการโฆษณาผ่านใบปลิว
แผ่นพับ
มีการโฆษณาผ่าน
หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
ท้องถิ่น
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่
ให้แก่ลกู ค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ(SMS)
มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ น
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจาก
ทางร้าน
การใช้คูปองสะสมแต้ม
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
มีการบริ การให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมี
บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ
5 กิโลเมตรของที่ต้ งั
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยง
มีพนักงานขายคอยให้การ
บริ การอย่างใกล้ชิด

23
(5.8)

63
(15.8)

93
(23.3)

67
(16.8)

154
(38.5)

2.34
(น้อย)

13

13
(3.3)

67
(16.8)

101
(25.3)

214
(53.5)

5
(1.3)

2.67
(ปานกลาง)

9

25
(6.3)

64
(16.0)

67
(16.8)

67
(16.8)

177
(44.3)

2.23
(น้อย)

14

25
(6.3)

174
(43.5)

47
(11.8)

96
(24.0)

58
(14.5)

3.03
(ปานกลาง)

7

14
(3.5)
159
(39.8)
186
(46.5)

172
(43.0)
42
(10.5)
134
(33.5)

80
(20.0)
51
(12.8)
80
(20.0)

85
(21.3)
85
(21.3)
-

49
(12.3)
63
(15.8)
-

3.04
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)
4.27
(มาก)

6

171

170

59

-

-

4.28

2

(42.8)

(42.5)

(14.8)

145
(36.3)

55
(13.8)

77
(19.3)

93
(23.3)

30
(7.5)

3.48
(ปานกลาง)

4

4
(1.0)

38
(9.5)

243
(60.8)

74
(18.5)

41
(10.3)

2.73
(ปานกลาง)

8

29

5
3

(มาก)

ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลี ก ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ในการเลื อ กร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร (ต่อ)
ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
ระดับความคาดหวัง
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
มากทีส่ ุ ด มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
(แปลผล)
ที่
การตลาด
กลาง
ทีส่ ุ ด
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับ
คู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยง
สาหรับลูกค้า
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์
เลี้ยงมีการรับประกันหลัง
การขาย
มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นใน
ราคาถูกลง
นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก
สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า

229
(0.3)

86
(9.5)

85
(18.5)

-

-

4.36
(มาก)

1

-

49
(12.3)

189
(47.3)

108
(27.0)

54
(13.5)

2.58
(ปานกลาง)

11

8
(2.0)

19
(4.8)

223
(55.8)

73
(18.3)

77
(19.3)

2.52
(ปานกลาง)

12

6
(1.5)

31
(7.8)

237
(59.3)

60
(15.0)

66
(16.5)

2.63
(ปานกลาง)

10

5
(1.3)

24
(6.0)

241
(60.3)

57
(14.3)

73
(18.3)

2.58
(ปานกลาง)
3.07

11

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ความคาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.07 โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.36)
เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บ ริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั (ค่ าเฉลี่ ย 4.28) มี การ
บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.27) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
ปานกลาง คือ มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 3.48) มีสินค้า
ตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.37) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.04) มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ น
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 3.03) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
(ค่าเฉลี่ ย 2.73) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.67) นาสิ นค้าใหม่มา
จาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉลี่ย 2.63) อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลัง
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การขาย และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.58) มีการจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
(ค่าเฉลี่ย 2.52) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่น
พับ (ค่าเฉลี่ย 2.34) มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 2.31) การ
แจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.23)
ตารางที่ 4.21 แสดงสรุ ประดับความคาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดค้า
ปลีกในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ระดับความคาดหวัง ลาดับที่
ด้านผลิตภัณฑ์
3.37
ปานกลาง
1
ด้านราคา
3.20
ปานกลาง
2
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.84
ปานกลาง
4
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.07
ปานกลาง
3
จากตารางที่ 4.21 พบว่าผูต้ อบแบบสอบมีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดใน
การเลื อกร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงในอาเภอเมื องสมุ ทรสาครในระดับ ปานกลาง เรี ย ง
ตามลาดับ คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (ค่ าเฉลี่ ย 3.37) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย 3.20) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(ค่าเฉลี่ย 3.07) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.84)
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมู ลเกี่ยวกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกในการเลือกร้ านจาหน่ าย
สิ น ค้ าส าหรั บ สั ต ว์ เลี้ยงในอ าเภอเมื อ งสมุ ทรสาคร ใน 4 ด้ าน ประกอบด้ ว ย ผลิต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริมการตลาด จาแนกตามเพศ อายุ อาชี พ และรายได้ ต่อเดือน
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย
4.57
4.53
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย
4.79
4.77
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
4.62
4.57
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
4.53
4.51
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่
4.49
4.51
(มาก)
(มากที่สุด)
มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก
3.73
3.66
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ ายเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้ า จาก
4.23
4.21
ต่างประเทศ
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศ
4.09
4.05
ไทย
(มาก)
(มาก)
4.18
4.13
มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่
(มาก)
(มาก)
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ (ต่อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
2.96
2.95
มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
4.47
4.45
ส่ วนผสมของสมุนไพร
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
4.39
4.31
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
2.68
2.38
ส่ วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น
(ปานกลาง)
(น้อย)
ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้
2.49
2.56
(น้อย)
(ปานกลาง)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณ
2.76
2.78
การใช้ที่ได้มาตรฐาน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามา
2.83
2.41
จาหน่ายบางยีห่ อ้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อ
(ปานกลาง)
(น้อย)
สัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง
สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม
2.89
2.27
(ปานกลาง)
(น้อย)
มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย
2.21
2.03
(น้อย)
(น้อย)
มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด
3.02
2.40
(ปานกลาง)
(น้อย)
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ (ต่อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
2.41
1.95
มี เครื่ อ งให้อาหารอัต โนมัติ ส าหรั บ สัต ว์เลี้ ยงมา
(น้อย)
(น้อย)
จาหน่าย
น าสิ น ค้า ประเภทของใช้ ที่ มี ปั ญ หาในการขนส่ ง มา
จาหน่ายในราคาทุน
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง
มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ
มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

2.62
(ปานกลาง)
3.08
(ปานกลาง)
3.24
(ปานกลาง)
2.62
(ปานกลาง)
3.50
(มาก)

2.07
(น้อย)
2.72
(ปานกลาง)
3.09
(ปานกลาง)
2.65
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสม
การตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ความ
คาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.50 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด
คือ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.79) มี อาหารสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ นไป
(ค่าเฉลี่ ย 4.62) อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.57) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก (ค่าเฉลี่ ย
4.53) ปั จจัยย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับมาก คื อ มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่
(ค่าเฉลี่ ย 4.49) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสั ตว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสมุ นไพร (ค่าเฉลี่ ย
4.47) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง
(ค่าเฉลี่ ย 4.39) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.23) มีสารอาหาร
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จาเป็ นครบทุ ก หมวดหมู่ (ค่ า เฉลี่ ย 4.18) ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ า ยเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย
(ค่าเฉลี่ย 4.09) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก (ค่าเฉลี่ย 3.73)ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวัง
มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.24) ผลิตภัณฑ์
เน้นคุ ณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 3.08) มี เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย 3.02) มีสินค้า
ใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ ย 2.96) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และ
สี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.89) ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ ายบาง
ยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมี ที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ ยงเมื่ อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมี ส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ ย 2.83) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ ย 2.76) สิ นค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับ สัตว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสารเคมี
กาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย2.68) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน และมี
การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้าน เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.62) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉลี่ย 2.49) และ
มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่าย เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.41) มีชุดปลอกคอป้ องกัน
สัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.21)
ผู้ต อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ค วามคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.77) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ย 4.57) อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.53) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์
เล็ก และมี อาหารสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่ เท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.51) ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสมุ นไพร
(ค่าเฉลี่ย 4.45) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์
เลี้ ย ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.31) ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ า ยเป็ นตรายี่ห้ อ ที่ น าเข้า จากต่ า งประเทศ (ค่ า เฉลี่ ย 4.21) มี
สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ ย 4.13) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.05) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก (ค่าเฉลี่ ย 3.66) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.09) มี
สิ นค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 2.95) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการ
กาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ ย 2.78) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 2.72) มีการ
สั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.65) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจ
โรคเลื อดได้ (ค่าเฉลี่ ย 2.56) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ ผลิ ตภัณฑ์กาจัด
เห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่หอ้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์
เลี้ ยงเมื่อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ ย2.41) มีเสื้ อ/ชุ ดสาหรับ
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สุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.40) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสม
ของสารเคมี ก าจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ ย2.38) สิ นค้าประเภทของใช้ มี รูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 2.27) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.07)
มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.03) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติ
สาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 1.95)
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านราคาของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านราคา
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่า
4.38
4.40
ร้านค้าทัว่ ไป
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสม
2.73
2.81
กับคุณภาพ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิม่
2.52
2.39
กรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
(ปานกลาง)
(น้อย)
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
2.09
1.95
(น้อย)
(น้อย)
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
3.84
3.78
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
3.84
3.78
ได้
(มาก)
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.24
3.18
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.23 ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดค้าปลีกด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มี ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.24 โดยปั จจัยย่อยที่มีความหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.38) สามารถต่อรองราคา
ได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ เท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 3.84) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์
เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.73) สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคา
เพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย 2.52) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.09)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มีความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.40) สามารถต่อรอง
ราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.78) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.81) ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยใน
ระดับ น้อย คื อ สิ นค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพสั ตว์เลี้ ยงมี การคิ ดราคาเพิ่ มกรณี ท างร้ านวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.39) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 1.95)
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus
2.42
1.80
หรื อ Porto Chino
(น้อย)
(น้อย)
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
4.41
4.38
(มาก)
(มาก)
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
2.09
1.98
ทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
(น้อย)
(น้อย)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป
3.70
3.60
(เช่น ปิ ด 21:00 น.)
(มาก)
(มาก)
สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook,
2.40
2.10
Instagram หรื อ Application
(น้อย)
(น้อย)
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย
3.17
3.22
มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า
2.61
2.85
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วย
2.78
2.56
ตนเอง
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ค่ าเฉลีย่ รวม
2.95
2.81
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.24 ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดค้าปลีกด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มี ความคาดหวัง ต่ อ ส่ วนประสมการตลาดด้า นช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.95 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.41) เวลาปิ ดช้ากว่าร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.70) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.17) มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.78) มี
จุดรับฝากสัตว์เลี้ ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 2.61) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อย คื อ อยู่ใ นห้ างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC , Lotus หรื อ Porto Chino
(ค่าเฉลี่ ย 2.42) สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook, Instagram หรื อ Application
(ค่ า เฉลี่ ย 2.40) เวลาเปิ ดเร็ ว กว่า ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงทั่ว ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.)
(ค่าเฉลี่ย 2.09)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.81 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) เวลาปิ ดช้ากว่าร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.60) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.22) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.85) มีการจัด
ผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.56) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อย คื อ สามารถชม และสั่ งซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook, Instagram หรื อ
Application (ค่ าเฉลี่ ย 2.10) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด
06:00 น.) (ค่ า เฉลี่ ย 1.98) อยู่ในห้ า งสรรพสิ น ค้า เช่ น น้ า พุ พ ลาซ่ า BigC , Lotus หรื อ Porto Chino
(ค่าเฉลี่ย 1.80)
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ
2.50
2.29
(ปานกลาง)
(น้อย)
มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิตยสารท้องถิ่น
2.76
2.65
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
2.28
2.22
ข้อความทางมือถือ(SMS)
(น้อย)
(น้อย)
มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสาร
3.00
3.04
จากทางร้าน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การใช้คูปองสะสมแต้ม
3.02
3.05
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
3.30
3.39
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
4.31
4.25
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
4.31
4.27
กิโลเมตรของที่ต้ งั
(มาก)
(มาก)
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์
3.44
3.49
เลี้ยง
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
2.94
2.66
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับ
4.37
4.36
ลูกค้า
(มาก)
(มาก)
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ (ต่อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการ
2.57
2.59
ขาย
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
2.73
2.46
(ปานกลาง)
(น้อย)
นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก
3.10
2.49
(ปานกลาง)
(น้อย)
สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า
2.69
2.55
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.15
3.05
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 425 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มี ค วามคาดหวัง ต่ อ ส่ วนประสมการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.15 โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.37)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ
5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.31) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง
คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ ย 3.44) มีสินค้าตัวอย่างให้
ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.30) นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉลี่ย 3.10) การใช้คูปอง
สะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.02) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ย
3.00) มี พนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 2.94) มี การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
และนิ ตยสารท้องถิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.76) มีการจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ ย 2.73) สิ นค้า
แพคคู่ ราคาถู ก กว่า (ค่ าเฉลี่ ย 2.69)อุ ป กรณ์ ข องใช้ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งมี ก ารรั บ ประกัน หลัง การขาย
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(ค่าเฉลี่ย 2.57) มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.50) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย
ในระดับน้อย คือ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉลี่ย
2.28)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.36)
เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บ ริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั (ค่ าเฉลี่ ย 4.27) มี การ
บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.25) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
ปานกลาง คือ มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 3.49) มีสินค้า
ตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.39) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.05) มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ น
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ ย 3.04) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
(ค่าเฉลี่ ย 2.66) มี การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.65) อุปกรณ์ ของใช้
สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ย 2.59) มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
(ค่าเฉลี่ ย 2.55) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายใน
ราคาพิ เศษในช่ วงแรก (ค่ าเฉลี่ ย 2.49) สิ นค้าแพคคู่ ราคาถู ก กว่า (ค่ าเฉลี่ ย 2.46) มี การโฆษณาผ่าน
ใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.29) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถื อ
(SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.22)
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย
4.55
4.48
4.57
4.65
(มากที่สุด)
(มาก)
มากที่สุด
(มากที่สุด)
มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย
4.76
4.74
4.80
4.89
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด
(มากที่สุด)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่
4.53
4.55
4.68
4.70
อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งพัน ธุ์
4.53
4.50
4.48
4.57
เล็ก
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มาก)
(มากที่สุด)
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งพัน ธุ์
4.54
4.49
4.43
4.57
ใหญ่
(มากที่สุด)
(มาก)
(มาก
(มากที่สุด)
มี ขนมส าหรั บหัดเคี้ ยวเล่น และ
3.63
3.66
3.71
3.84
ดับกลิ่นปาก
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อ
4.20
4.22
4.19
4.35
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อ
3.99
4.07
4.10
4.27
ที่ผลิตในประเทศไทย
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
มี ส ารอาห ารจ าเป็ น ครบ ทุ ก
4.10
4.13
4.16
4.35
หมวดหมู่
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
มี สิ น ค้ า ใกล้ ว ั น ห มด อ ายุ ม า
2.81
2.92
3.39
2.78
จาหน่ายในราคาถูก
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
4.49
4.43
4.38
4.59
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มากที่สุด)
สมุนไพร
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
สารเคมีกาจัดกลิ่น
ชุ ด ตรวจโรคส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยง
สามารถตรวจโรคเลือดได้
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร
มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่าย
บางยี่หอ้ มีส่วนผสมของสารเคมี
ที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมี
ส่ วนผสมของยาฆ่าแมลง
สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม
มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยง
หาย หรื อหลงทางจาหน่าย

4.30
(มาก)

4.34
(มาก)

4.30
(มาก)

4.39
(มาก)

2.23
(น้อย)

2.47
(น้อย)

2.81
(ปานกลาง)

2.54
(ปานกลาง)

2.52
(ปานกลาง)
2.87
(ปานกลาง)

2.61
(ปานกลาง)
2.74
(ปานกลาง)

2.49
(น้อย)
2.55
(ปานกลาง)

2.49
(น้อย)
2.97
(ปานกลาง)

2.39
(น้อย)

2.42
(น้อย)

2.78
(ปานกลาง)

2.78
(ปานกลาง)

2.54
(ปานกลาง)
2.15
(น้อย)

2.42
(น้อย)
2.20
(น้อย)

2.36
(น้อย)
1.90
(น้อย)

1.95
(น้อย)
1.54
(น้อย)
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมี
2.46
2.67
2.62
2.14
หลายขนาด
(น้อย)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
มี เครื่ องให้ อ าห ารอั ต โน มั ติ
1.99
2.20
2.01
1.81
สาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
น าสิ นค้ า ประเภทของใช้ ที่ มี
2.18
2.14
2.48
1.95
ปั ญ หาในการขนส่ งมาจาหน่ าย
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
ในราคาทุน
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสูง

มี สิ นค้ า ในร้ า นครบถ้ ว นตาม
ความต้องการ
มี การสั่งซื้ อ สิ นค้าที่ ไ ม่ ได้น ามา
จาหน่ายในร้าน

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

2.83
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
2.70
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

2.92
(ปานกลาง)
3.23
(ปานกลาง)
2.81
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

2.71
(ปานกลาง
3.10
(ปานกลาง
2.49
(น้อย)
3.40
(ปานกลาง

2.35
(น้อย)
2.73
(ปานกลาง)
2.00
(น้อย)
3.30
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.76) อาหารชนิ ด
เปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 4.54) มีอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึ นไป และมี อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.53) ปั จจัย
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ย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี
ส่ วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉลี่ ย 4.49) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสม
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ขนสั ต ว์เลี้ ยง (ค่ า เฉลี่ ย 4.30) ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ า ยเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้า จาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.20) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.10) ตรายี่ห้อที่จาหน่ าย
เป็ นตรายี่ห้ อ ที่ ผลิ ต ในประเทศไทย (ค่ า เฉลี่ ย 3.99) มี ข นมส าหรั บ หั ดเคี้ ย วเล่ น และดับ กลิ่ น ปาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.63) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วน
ตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.13) ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.87) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ย 2.83) มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่าย
ในราคาถู ก (ค่ าเฉลี่ ย 2.81) มี ก ารสั่ งซื้ อสิ น ค้าที่ ไ ม่ ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่ าเฉลี่ ย 2.70) สิ นค้า
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ ย 2.54) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยง
สามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉลี่ ย 2.52) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มี
เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย 2.46) ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับ
สัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยา
กาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ ย 2.39) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย2.23) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ ง
มาจาหน่ ายในราคาทุ น (ค่าเฉลี่ ย 2.18) มี ชุ ดปลอกคอป้ องกันสั ตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย
(ค่าเฉลี่ย 2.15) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 1.99)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.74) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก (ค่าเฉลี่ย
4.50) ปั จจัยย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก คื อ มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่
(ค่าเฉลี่ ย 4.49) อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.48) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสมุ นไพร (ค่ าเฉลี่ ย 4.43) สิ นค้าประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย ง มี
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่หอ้ ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.22) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.13) ตรายี่ห้อที่จาหน่ าย
เป็ นตรายี่ห้ อ ที่ ผลิ ต ในประเทศไทย (ค่ า เฉลี่ ย 4.07) มี ข นมส าหรั บ หั ดเคี้ ย วเล่ น และดับ กลิ่ น ปาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.66) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วน
ตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.23) มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก และผลิตภัณฑ์เน้น
คุ ณ ภาพสู ง เท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 2.92) มี ก ารสั่ งซื้ อสิ นค้าที่ ไ ม่ไ ด้น ามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.81)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.74) มีเสื้ อ/ชุด
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สาหรับสุ นัขและแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย 2.67) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรค
เลือดได้ (ค่าเฉลี่ย 2.61) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย2.47) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด
และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
น ามาใช้ เช่ น ยาก าจัด เห็ บ หมัดมี ส่ วนผสมของยาฆ่ าแมลง และสิ น ค้าประเภทของใช้ มี รูป แบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย2.42) มี ชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทาง
จาหน่าย และมีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่ าย เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.20) นาสิ นค้า
ประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.14)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.80) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ ย 4.68) อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.57)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มี อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก (ค่าเฉลี่ ย
4.48) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ (ค่าเฉลี่ ย 4.43) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสมุ นไพร (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) สิ นค้าประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย ง มี
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่หอ้ ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.19) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ตรายี่ห้อที่จาหน่ าย
เป็ นตรายี่ห้ อ ที่ ผลิ ต ในประเทศไทย (ค่ า เฉลี่ ย 4.10) มี ข นมส าหรั บ หั ดเคี้ ย วเล่ น และดับ กลิ่ น ปาก
(ค่าเฉลี่ย 3.71) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมา
จาหน่ ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ ย 3.39) มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.10) สิ นค้า
ประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย2.81) ผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ย
ต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย 2.78) ผลิตภัณฑ์
เน้นคุ ณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 2.71) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี การกาหนดปริ ม าณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ ย 2.55) มีเสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย 2.62) ปั จจัยย่อยที่ มี
ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ ชุ ดตรวจโรคส าหรั บสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้
และมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.49) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มี
ปั ญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุ น (ค่าเฉลี่ ย 2.48) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย
และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ ย 2.36) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย
2.01) มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 1.90)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.89) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ ย 4.70) อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.65)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับ สัตว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสมุ นไพร (ค่าเฉลี่ ย 4.59) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ เท่ากัน(ค่าเฉลี่ย 4.57) ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสม
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ขนสั ต ว์เลี้ ยง (ค่ า เฉลี่ ย 4.39) ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ า ยเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้า จาก
ต่างประเทศ และมีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ น
ตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.27) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก (ค่าเฉลี่ ย
3.84) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่าย
ในราคาถู ก และผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัด เห็ บ หมัด และไร ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงที่ น ามาจ าหน่ า ยบางยี่ห้ อ มี
ส่ วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.78) มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 2.74) สิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.54) ผลิ ตภัณฑ์กาจัด
เห็ บ หมัด และไร มี ก ารก าหนดปริ ม าณการใช้ที่ ไ ด้ม าตรฐาน (ค่ าเฉลี่ ย 2.97) ปั จจัย ย่อยที่ มี ค วาม
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉลี่ย
2.49) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ย 2.35) มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย
2.14) มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้าน (ค่าเฉลี่ ย 2.00) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม และนาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 1.95) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 1.81) มีชุด
ปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 1.54)
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านราคาของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
ปัจจัยด้ านราคา
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับ
4.38
4.41
4.33
4.54
สัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มากที่สุด)
ทัว่ ไป
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
3.03
2.84
2.55
2.19
สัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับ
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
คุณภาพ
สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพ
2.42
2.51
2.43
2.00
สัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่ม
(น้อย)
(ปานกลาง)
(น้อย)
(น้อย)
กรณี ทางร้านวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู ง
2.15
2.05
1.58
1.76
ต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับ
3.73
3.78
3.81
4.03
กรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้าน
3.77
3.76
3.78
4.00
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ได้
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.25
3.22
3.08
3.09
(แปลผล)
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.27 ผูต้ อบแบบสอบถามทุ กรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 20,00 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.25 โดยปั จจัย ย่อยที่ มี
ความหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
(ค่ าเฉลี่ ย 4.38) เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.77) สามารถ
ต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 3.03) ปั จจัย
ย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.42) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ย 2.15)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 โดยปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป
(ค่าเฉลี่ ย 4.41) สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.78) เมื่อซื้ อสิ นค้าจาก
ทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.76) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง คือ สิ นค้าประเภทท าความสะอาดสั ตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.84)
สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย
2.51) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการ
ใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.05)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 โดยปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป
(ค่าเฉลี่ ย 4.33) สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.81) เมื่อซื้ อสิ นค้าจาก
ทางร้ านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.78) ปั จจัยย่อยที่ มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับปาน
กลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.55) ปั จจัย
ย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิม่ กรณี
ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.43) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ย 1.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.09 โดยปั จจัยย่อยที่มีความ
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คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้า
ทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.54) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สามารถต่อรองราคาได้
สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้
(ค่าเฉลี่ย 4.00) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยง
มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.19) สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่ม
กรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.00) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้
งาน (ค่าเฉลี่ย 1.76)
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัด
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
จาหน่ าย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุ
2.13
1.97
1.48
1.92
พลาซ่า BigC , Lotus หรื อ Porto
(น้อย)
(น้อย)
(น้อยที่สุด)
(น้อย)
Chino
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหา
ได้ง่าย

เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่าย
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป
(เช่น เปิ ด 06:00 น.)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด
21:00 น.)
สามารถชม และสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้
ทาง Website Facebook
Instagram หรื อ Application
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะ
มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความ
สะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า
มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความ
สะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วย
ตนเอง

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

4.42
(มาก)
2.14
(น้อย)

4.37
(มาก)
2.11
(น้อย)

4.28
(มาก)
1.57
(น้อย)

4.54
(มากที่สุด)
1.89
(น้อย)

3.62
(มาก)

3.60
(มาก)

3.59
(มาก)

3.81
(มาก)

2.13
(น้อย)

2.28
(น้อย)

1.80
(น้อย

2.54
(ปานกลาง)

3.22
(ปานกลาง)

3.41
(ปานกลาง)

3.10
(ปานกลาง)

2.51
(ปานกลาง)

2.98
(ปานกลาง)
2.70
(ปานกลาง)

2.88
(ปานกลาง)
2.81
(ปานกลาง)

2.26
(น้อย
2.33
(น้อย)

2.78
(ปานกลาง)
2.00
(น้อย)

2.92
(ปานกลาง)

2.93
(ปานกลาง)

2.55
(ปานกลาง)

2.75
(ปานกลาง)
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จากตารางที่ 4.28 ผูต้ อบแบบสอบถามทุ กรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 โดย
ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนนสามารถมองหาได้ง่ า ย
(ค่าเฉลี่ย 4.42) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย
3.62) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.22) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.98) มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.70)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 2.14) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus
หรื อ Porto Chino และสามารถชม และสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ได้ ท าง Website Facebook Instagram หรื อ
Application เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.13)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 โดย
ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนนสามารถมองหาได้ง่ า ย
(ค่าเฉลี่ย 4.37) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย
3.60) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.41) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.88) มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.81)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website
Facebook Instagram หรื อ Application (ค่าเฉลี่ย 2.28) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 2.11) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus
หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ย 1.97)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.55 โดย
ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนนสามารถมองหาได้ง่ า ย
(ค่าเฉลี่ย 4.28) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย
3.59) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.10) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับ
น้อย คือ มีการจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.33) มีจุดรับฝาก
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สั ต ว์เลี้ ยง เพื่ อความสะดวกต่ อ การซื้ อสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 2.26) สามารถชม และสั่ งซื้ อสิ น ค้าได้ท าง
Website Facebook Instagram หรื อ Application (ค่ าเฉลี่ ย 1.80) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 1.57) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับน้อยที่สุด คือ อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ ย
1.48)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ ร้ านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
(ค่ าเฉลี่ ย 4.54) ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก คื อ เวลาปิ ดช้ากว่าร้ านจาหน่ าย
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.81) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย
ในระดับ ปานกลาง คื อ มี จุ ด รั บ ฝากสั ต ว์เลี้ ย ง เพื่ อ ความสะดวกต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 2.78)
สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application (ค่าเฉลี่ ย 2.54)
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 2.51) ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วย
ตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.00) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ย
1.92) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 1.89)
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
การตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่น
2.22
2.57
1.99
2.49
พับ
(น้อย)
(ปานกลาง)
(น้อย)
(น้อย)
มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
2.58
2.89
2.30
2.81
และนิตยสารท้องถิ่น
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
(ปานกลาง)
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่
2.17
2.41
1.78
2.57
ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความ
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย
(ปานกลาง)
ทางมือถือ(SMS)
มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ น
2.90
3.22
2.97
2.86
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจาก
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
ทางร้าน
การใช้คูปองสะสมแต้ม
3.13
3.09
3.04
2.54
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
3.38
3.49
3.43
2.73
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีการบริ การให้คาปรึ กษา
4.27
4.26
4.22
4.38
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมี
4.25
4.26
4.29
4.46
บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
กิโลเมตรของที่ต้ งั
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
3.50
3.61
3.36
3.08
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
เลี้ยง
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่ เกิน 20,000
20,00130,00140,001 บาท
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
บาท
30,000 บาท 40,000 บาท
ขึน้ ไป
การตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
มีพนักงานขายคอยให้การ
2.61
3.07
2.52
2.14
บริ การอย่างใกล้ชิด
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือ
4.39
4.33
4.30
4.49
การดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์
2.64
2.64
2.58
2.11
เลี้ยงมีการรับประกันหลังการ
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
ขาย
มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นใน
2.56
2.66
2.41
2.00
ราคาถูกลง
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
(น้อย)
นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายใน
2.68
2.76
2.48
2.14
ราคาพิเศษในช่วงแรก
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
(น้อย)
สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า
2.65
2.72
2.36
2.14
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
(น้อย)
(น้อย)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.06
3.20
2.94
2.86
(แปลผล)
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.06 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.39) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.27) เมื่อซื้ อ
สิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.25) มีการจัดกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.50) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.38) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.13)
มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.90) นาสิ นค้าใหม่มา
จาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉลี่ย 2.68) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉลี่ย 2.65) อุปกรณ์ของ
ใช้สาหรั บสัตว์เลี้ ยงมี การรับ ประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ ย 2.64) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การ
อย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 2.61) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.58) มีการ
จาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ ย 2.56) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย
คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.22) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.17)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.20 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.33) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่อซื้ อสิ นค้าจาก
ทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.26) มี การจัดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.61) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ ย 3.49) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด
และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ ย 3.22) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ ย 3.09) มีพนักงานขาย
คอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.07) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น
(ค่าเฉลี่ย 2.89) นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉลี่ย 2.76) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูก
กว่า (ค่าเฉลี่ ย 2.72) มีการจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ ย 2.66) อุปกรณ์ ของใช้สาหรับ
สัตว์เลี้ ยงมี การรับ ประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ ย 2.64) มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ (ค่ าเฉลี่ ย
2.57) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
ทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.41)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.94 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.30) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร
ของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.29) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.22) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.36) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.43) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.04)
มี บ ตั รสมาชิ ก ส าหรั บ ใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่ าวสารจากทางร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.97) อุ ปกรณ์ ของใช้
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สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ย 2.58) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่าง
ใกล้ชิ ด (ค่ าเฉลี่ ย 2.52) ปั จจัย ย่อยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อ ย คื อ น าสิ น ค้าใหม่ ม า
จาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก (ค่าเฉลี่ ย 2.48) มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ ย
2.41) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉลี่ ย 2.36) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น
(ค่าเฉลี่ ย 2.30) มีการโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ ย 1.99) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่
ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉลี่ย 1.78)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.86 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.49) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร
ของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.46) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.38) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.08) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.86)
มี ก ารโฆษณาผ่านหนัง สื อ พิ ม พ์แ ละนิ ต ยสารท้องถิ่ น (ค่ าเฉลี่ ย 2.81) มี สิ น ค้าตัวอย่า งให้ ท ดลอง
(ค่าเฉลี่ ย 2.73) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถื อ(SMS) (ค่าเฉลี่ ย
2.57) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 2.54) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มี
การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ ย 2.49) มี พนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิ ด นา
สิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.14)
อุปกรณ์ ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ ย 2.11) มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2
ชิ้นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ย 2.00)
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย
มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่
อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งพัน ธุ์
เล็ก
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งพัน ธุ์
ใหญ่
มี ขนมส าหรั บหัดเคี้ ยวเล่น และ
ดับกลิ่นปาก
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อ
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อ
ที่ผลิตในประเทศไทย
มี ส ารอาห ารจ าเป็ น ครบ ทุ ก
หมวดหมู่
มี สิ น ค้ า ใกล้ ว ั น ห มด อ ายุ ม า
จาหน่ายในราคาถูก

โรง
พยาบาล
สั ตว์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.50
(มากที่สุด)
4.64
(มากที่สุด)
4.45
(มาก)
4.55
(มากที่สุด)
4.55
(มากที่สุด)
3.59
(มาก)
4.18
(มาก)
4.05
(มาก)
4.14
(มาก)
2.91
(ปานกลาง)

คลินิก
สั ตวแพทย์

ร้ าน
ตลาดนัด
จาหน่ าย
อาหารสั ตว์
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
4.44
4.58
4.38
(มาก)
(มากที่สุด)
(มาก)
4.71
4.83
4.62
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.48
4.64
4.43
(มาก)
(มากที่สุด)
(มาก)
4.44
4.54
4.43
(มาก)
(มากที่สุด)
(มาก)
4.45
4.53
4.35
(มาก)
(มากที่สุด)
(มาก)
3.61
3.74
3.38
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง)
4.15
4.26
4.05
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.00
4.08
3.86
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.11
4.15
3.97
(มาก)
(มาก)
(มาก)
2.89
3.04
2.49
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย)
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ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.64
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.66
(มากที่สุด)
4.57
(มากที่สุด)
4.57
(มากที่สุด)
3.77
(มาก)
4.28
(มาก)
4.23
(มาก)
4.28
(มาก)
3.02
(ปานกลาง)

ตารางที่ 4.30 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

โรง
พยาบาล
สั ตว์

คลินิก
สั ตวแพทย์

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.45
(มาก)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.37
(มาก)

ร้ าน
จาหน่ าย
อาหารสั ตว์
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.49
(มาก)

ตลาดนัด

ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.32
(มาก)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.57
(มากที่สุด)

สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
สมุนไพร
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
4.27
4.26
4.36
4.24
4.40
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
2.23
2.57
2.34
2.38
2.83
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของ
(น้อย) (ปานกลาง) (น้อย)
(น้อย) (ปานกลาง)
สารเคมีกาจัดกลิ่น
ชุ ด ตรวจโรคส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยง
2.45
2.50
2.44
2.68
3.00
สามารถตรวจโรคเลือดได้
(น้อย) (ปานกลาง) (น้อย) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร
2.64
2.68
2.67
3.08
3.17
มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร
1.82
2.39
2.62
1.92
2.92
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่าย
(น้อย)
(น้อย) (ปานกลาง) (น้อย) (ปานกลาง)
บางยี่หอ้ มีส่วนผสมของสารเคมี
ที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมี
ส่ วนผสมของยาฆ่าแมลง
สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
2.23
2.33
2.46
2.41
2.43
ทันสมัย และสี สันสวยงาม
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
โรง
พยาบาล
สั ตว์

คลินิก
สั ตวแพทย์

ร้ าน
ตลาดนัด ห้ างสรรพ
จาหน่ าย
สิ นค้ า/ร้ าน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
อาหารสั ตว์
สะดวกซื้อ
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย
2.41
1.87
2.04
2.24
2.25
หรื อหลงทางจาหน่าย
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมี
2.64
2.83
2.36
2.73
2.62
หลายขนาด
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับ
2.18
2.02
2.00
2.08
2.26
สัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหา
2.23
2.16
2.14
2.05
2.58
ในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคา (น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย) (ปานกลาง)
ทุน
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสูง
3.00
3.13
2.61
3.14
2.70
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความ
3.45
3.48
2.95
3.46
2.89
ต้องการ
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มี ก ารสั่ ง ซื้ อสิ นค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้น ามา
3.00
2.82
2.57
2.54
2.57
จาหน่ายในร้าน
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
3.36
3.36
3.35
3.30
3.50
ค่ าเฉลีย่ รวม
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(มาก)
(แปลผล)

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่
ที่จาหน่าย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ยกเว้นผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่หา้ งสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อมีความ
คาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 โดยปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.64) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.55) อาหารชนิด
เปี ยกจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 4.50) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึนไป และสิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสม
ของสมุ น ไพร (ค่ า เฉลี่ ย 4.45) สิ น ค้า ประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมี ส่ ว นผสมของ
ผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 4.27) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ
(ค่าเฉลี่ย 4.18) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่ห้อที่
ผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 4.05) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก (ค่าเฉลี่ย 3.59) ปัจจัย
ย่อยที่ มีค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มี สินค้าในร้ านครบถ้ว นตามความต้องการ
(ค่าเฉลี่ย 3.45) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง และมีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้าน เท่ากัน
(ค่าเฉลี่ ย 3.00) มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุม าจาหน่ ายในราคาถู ก (ค่าเฉลี่ ย 2.91) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัด และไร มี การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน และมี เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลาย
ขนาด เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.64) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ ชุ ดตรวจโรค
สาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉลี่ ย 2.45) มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อ
หลงทางจาหน่ าย (ค่ าเฉลี่ ย 2.41) สิ นค้าประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สัตว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของ
สารเคมีกาจัดกลิ่น สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม และนาสิ นค้าประเภท
ของใช้ที่ มี ปั ญ หาในการขนส่ ง มาจ าหน่ ายในราคาทุ น เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย 2.23) มี เครื่ อ งให้ อ าหาร
อัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 2.18) ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์
เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยีห่ อ้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัด
เห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย 1.82)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่คลินิคสัตวแพทย์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 โดยปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.71) ปั จจัยย่อย
ที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก คื อ มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงตั้งแต่ อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ น ไป
(ค่าเฉลี่ย 4.48) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 4.45) มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย และมี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.44) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ย งมี ส่ วนผสมของสมุ น ไพร (ค่ า เฉลี่ ย 4.37) สิ น ค้า ประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งมี
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 4.26) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่หอ้ ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 4.15) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.11) ตรายี่ห้อที่จาหน่ าย
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เป็ นตรายี่ห้ อ ที่ ผลิ ต ในประเทศไทย (ค่ า เฉลี่ ย 4.00) มี ข นมส าหรั บ หั ดเคี้ ย วเล่ น และดับ กลิ่ น ปาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.61) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วน
ตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.48) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ย 3.13) มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมา
จาหน่ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 2.89) มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.83) มีการ
สั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่ าเฉลี่ ย 2.82) ผลิ ตภัณ ฑ์ กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี ก าร
กาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.68) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
ส่ วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ ย2.57) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือด
ได้ (ค่าเฉลี่ย 2.50) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด
และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมี ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ ย 2.39) สิ นค้าประเภทของใช้ มี
รู ปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.33) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมา
จาหน่ ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.16) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ ย
2.02) มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 1.87)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35
โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่ สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย
4.83) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ย 4.64) มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.58) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก (ค่าเฉลี่ย 4.54) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่
(ค่าเฉลี่ ย 4.53) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 4.49) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ยงมี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 4.36) ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่
นาเข้าจากต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.26) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตรายี่ห้อที่
จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.08) มี ขนมสาหรับหัดเคี้ ยวเล่น และดับกลิ่ น
ปาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.74) ปั จจัยย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มี สิ น ค้าใกล้วนั
หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถู ก (ค่าเฉลี่ ย 3.04) มีสินค้าในร้านครบถ้ว นตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย
2.95) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ ย 2.67)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่
ส่ งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ ยงเมื่อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย 2.62)
ผลิ ตภัณฑ์เน้นคุ ณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 2.61) มี การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่าเฉลี่ ย
2.57) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย
และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ ย 2.46) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ (ค่าเฉลี่ ย
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2.44) มี เสื้ อ/ชุ ดส าหรับ สุ นัขและแมวมีห ลายขนาด (ค่ าเฉลี่ ย 2.36) สิ น ค้าประเภทท าความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย2.34) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหา
ในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.14) มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทาง
จาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.04) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.00)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 โดยปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.62) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป และมีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.43) มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 4.35) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสม
ของสมุ น ไพร (ค่ า เฉลี่ ย 4.32) สิ น ค้า ประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมี ส่ ว นผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง (ค่าเฉลี่ ย 4.24) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ
(ค่าเฉลี่ย 4.05) มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่ห้อที่
ผลิ ตในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ ย 3.86) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มี
สิ นค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.46) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.38) ผลิ ตภัณ ฑ์เน้น คุ ณ ภาพสู ง (ค่ าเฉลี่ ย 3.14) ผลิ ตภัณ ฑ์ ก าจัดเห็ บ หมัด และไร มี ก าร
กาหนดปริ ม าณการใช้ที่ ได้ม าตรฐาน (ค่ าเฉลี่ ย 3.08) มี เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นัขและแมวมีหลายขนาด
(ค่าเฉลี่ ย 2.73) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ (ค่าเฉลี่ย 2.68) มี การสั่งซื้ อ
สิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.54) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ มี สินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ ย 2.49) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.41) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสม
ของสารเคมี กาจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.38) มี ชุ ดปลอกคอป้ องกันสั ตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย
(ค่ าเฉลี่ ย 2.24) มี เครื่ องให้ อาหารอัตโนมัติส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งมาจาหน่ าย (ค่ าเฉลี่ ย 2.08) น าสิ น ค้า
ประเภทของใช้ที่มี ปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุ น (ค่าเฉลี่ ย 2.05) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยีห่ ้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยง
เมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย 1.92)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.81)
มี อ าหารส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งตั้ง แต่ อ ายุ 6 อาทิ ต ย์ข้ ึ น ไป (ค่ าเฉลี่ ย 4.66) มี อ าหารชนิ ด เปี ยกจ าหน่ า ย
(ค่ าเฉลี่ ย 4.64) มี อาหารสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่ และสิ นค้า
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ประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.57) ปั จจัยย่อยที่
มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสม
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ขนสั ต ว์เลี้ ยง (ค่ า เฉลี่ ย 4.40) ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ า ยเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้า จาก
ต่างประเทศ และมีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.28) ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ น
ตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.23) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก (ค่าเฉลี่ ย
3.77) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มี
การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.17) มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคา
ถูก (ค่าเฉลี่ย 3.02) ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ (ค่าเฉลี่ย 3.00) ผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ย
ต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ย 2.92) มีสินค้าใน
ร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่ าเฉลี่ ย 2.89) สิ นค้าประเภททาความสะอาดส าหรั บสั ตว์เลี้ ยง มี
ส่ วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.83) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 2.70) มี เสื้ อ/ชุ ด
สาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.62) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมา
จาหน่ ายในราคาทุ น (ค่าเฉลี่ ย 2.58) มี การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.57)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และ
สี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.43) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.26) มี
ชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.25)
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคาของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง

ปัจจัยด้ านราคา

สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้า
ทัว่ ไป
สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพ
สัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่า
ขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับ
กรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้าน
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรง
พยาบาล
สั ตว์

คลินิก
สั ตวแพทย์

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.41
(มาก)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.38
(มาก)

ร้ าน
จาหน่ าย
อาหารสั ตว์
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.42
(มาก)

ตลาดนัด

ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.22
(มาก)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.47
(มาก)

2.82
2.87
2.78
2.89
2.66
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.23
(น้อย)

2.59
(ปานกลาง)

2.37
(น้อย)

2.30
(น้อย)

2.49
(น้อย)

1.36
(น้อยที่สุด)

1.89
(น้อย)

2.03
(น้อย)

1.86
(น้อย)

2.25
(น้อย)

3.73
(มาก)

3.71
(มาก)

3.85
(มาก)

3.54
(มาก)

3.91
(มาก)

3.73
(มาก)

3.72
(มาก)

3.83
(มาก)

3.54
(มาก)

3.94
(มาก)

3.05
3.19
3.21
3.06
3.29
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

66

จากตารางที่ 4.31 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทุ ก สถานที่ ที่
จาหน่าย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.05 โดยปั จจัยย่อยที่ มี
ความหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
(ค่ าเฉลี่ ย 4.41) สามารถต่อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ าน
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.73) ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปาน
กลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.82) ปั จจัย
ย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.23) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยที่สุด คือ สิ นค้า
ประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 1.36)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่คลินิคสัตวแพทย์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.19 โดยปั จจัยย่อยที่ มี
ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้า
ทั่วไป (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) เมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้าจากทางร้ านสามารถช าระด้วยบัตรเครดิ ต ได้ (ค่ า เฉลี่ ย 3.72)
สามารถต่ อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ ม าณมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.71) ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ
(ค่าเฉลี่ ย 2.87) สิ นค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมี ก ารคิ ดราคาเพิ่ มกรณี ท างร้ านวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย 2.59) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู ง
ต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 1.89)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูก
กว่าร้ านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.42) สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.85)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.83) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย
2.78) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย 2.37) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยู่กบั
อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.03)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.06 โดยปั จจัยย่อยที่ มี ความ
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คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป
(ค่ าเฉลี่ ย 4.22) สามารถต่อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ าน
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.54) ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปาน
กลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.89) ปั จจัย
ย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี
ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.37) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ย 2.03)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูก
กว่าร้ านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.47) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ ย
3.94) สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย
2.66) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิด
ราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย 2.49) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยู่กบั
อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.25)
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง

ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

โรง
พยาบาล
สั ตว์

คลินิก
สั ตวแพทย์

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1.95
(น้อย)
4.32
(มาก)
2.00
(น้อย)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1.89
(น้อย)
4.27
(มาก)
1.73
(น้อย)

ร้ าน
จาหน่ าย
อาหารสั ตว์
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.05
(น้อย)
4.43
(มาก)
2.11
(น้อย)

อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุ
พลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้
ง่าย
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด
06:00 น.)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
3.59
3.52
3.67
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด
(มาก)
(มาก)
(มาก)
21:00 น.)
สามารถชม และสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้ทาง
2.00
1.98
2.23
Website Facebook Instagram หรื อ
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
Application
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมี
3.23
3.40
3.15
การตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวก
2.59
2.60
2.82
ต่อการซื้ อสิ นค้า
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
2.41
2.48
2.72
การเลือกซื้ อด้วยตนเอง
(น้อย)
(น้อย) (ปานกลาง)
2.76
2.73
2.90
ค่ าเฉลีย่ รวม
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(แปลผล)
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ตลาดนัด

ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1.57
(น้อย)
4.27
(มาก)
1.97
(น้อย)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1.83
(น้อย)
4.51
(มากที่สุด)
2.06
(น้อย)

3.41
(ปานกลาง)

3.77
(มาก)

2.00
(น้อย)

2.42
(น้อย)

3.43
2.96
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.86
3.08
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
2.62
2.47
(ปานกลาง) (น้อย)
2.77
2.89
(ปานกลาง) (ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.32 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทุ ก สถานที่ ที่
จาหน่ าย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.76
โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.32) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย
3.59) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.23) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการ
ซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.59) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้
ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.41) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ ยงทั่ ว ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) และสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ได้ ท าง Website Facebook Instagram หรื อ
Application เท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 2.00) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto
Chino (ค่าเฉลี่ย 1.95)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่คลินิคสัตวแพทย์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.73
โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.27) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย
3.52) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ เท่ากัน(ค่าเฉลี่ย 3.40) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวก
ต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.60) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้าน
เพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.48) สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง
Website Facebook Instagram หรื อ Application (ค่ า เฉลี่ ย 1.98) อยู่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้า เช่ น น้ าพุ
พลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ย 1.89) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 1.73)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.90 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมอง
หาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.43) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
(ค่าเฉลี่ย 3.67) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงมี การตกแต่งทันสมัย มี เอกลักษณ์ เฉพาะ (ค่าเฉลี่ ย 3.15) มี จุดรั บฝากสั ตว์เลี้ ยง เพื่ อความ
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สะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.82) มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง
(ค่าเฉลี่ย 2.72) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สามารถชม และสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้
ทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application (ค่ าเฉลี่ ย 2.23) เวลาเปิ ดเร็ ว กว่า ร้ า นจ าหน่ า ย
สิ นค้าสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 2.11) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุ
พลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ย 2.05)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 โดยปัจจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ ย
4.27) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.43) เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.41) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ ย 2.86) มี การจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.62) ปั จจัย
ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ น้ อ ย คื อ สามารถชม และสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้ท าง Website
Facebook Instagram หรื อ Application (ค่าเฉลี่ย 2.00) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 1.97) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus
หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ย 1.57)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่ าเฉลี่ ย 2.89 โดยปั จจัยย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนน
สามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.51) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ เวลาปิ ด
ช้ากว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 3.77) ปั จจัยย่อยที่ มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 3.08) ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์ เฉพาะ (ค่าเฉลี่ ย
2.96) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลื อ กซื้ อ ด้ว ยตนเอง (ค่ า เฉลี่ ย 2.47) สามารถชม และสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้ท าง Website Facebook
Instagram หรื อ Application (ค่าเฉลี่ย 2.42) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป
(เช่ น เปิ ด 06:00 น.) (ค่าเฉลี่ ย 2.06) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto
Chino (ค่าเฉลี่ย 1.83)
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
โรง
พยาบาล
สั ตว์

คลินิก
สั ตวแพทย์

ร้ าน
ตลาดนัด
จาหน่ าย
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
อาหารสั ตว์
การตลาด
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่น
2.14
2.24
2.42
2.11
พับ
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
2.55
2.55
2.70
2.57
และนิตยสารท้องถิ่น
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่
1.95
2.00
2.34
1.97
ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือ
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
ถือ(SMS)
มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ น
3.68
3.20
2.87
3.14
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทาง
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
ร้าน
การใช้คูปองสะสมแต้ม
3.68
3.04
3.03
3.16
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
4.09
3.55
3.29
3.70
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง) (มาก)
มีการบริ การให้คาปรึ กษา
4.23
4.18
4.32
4.11
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมี
4.18
4.23
4.32
4.14
บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
(มาก)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
กิโลเมตรของที่ต้ งั
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
3.64
3.61
3.33
4.00
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง
(มาก)
(มาก)
(ปานกลาง) (มาก)
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ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.40
(น้อย)
2.89
(ปานกลาง)
2.45
(น้อย)
3.06
(ปานกลาง)
2.74
(ปานกลาง)
2.89
(ปานกลาง)
4.32
(มาก)
4.36
(มาก)
3.45
(ปานกลาง)

ตารางที่ 4.33 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
สถานทีท่ ี่เลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

โรง
พยาบาล
สั ตว์

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
มีพนักงานขายคอยให้การบริ การ
2.41
อย่างใกล้ชิด
(น้อย)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือ
4.36
การดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า
(มาก)
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยง
2.82
มีการรับประกันหลังการขาย
(ปานกลาง)
มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นใน
2.64
ราคาถูกลง
(ปานกลาง)
นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคา
2.82
พิเศษในช่วงแรก
(ปานกลาง)
สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า
2.86
(ปานกลาง)
3.20
ค่ าเฉลีย่ รวม
(ปานกลาง)
(แปลผล)

คลินิก
สั ตวแพทย์

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.80
(ปานกลาง)
4.28
(มาก)
2.52
(ปานกลาง)
2.52
(ปานกลาง)
2.65
(ปานกลาง)
2.40
(น้อย)
3.05
(ปานกลาง)

ร้ าน
จาหน่ าย
อาหารสั ตว์
เลีย้ ง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.70
(ปานกลาง)
4.38
(มาก)
2.52
(ปานกลาง)
2.42
(น้อย)
2.59
(ปานกลาง)
2.59
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)

ตลาดนัด

ห้ างสรรพ
สิ นค้ า/ร้ าน
สะดวกซื้อ

ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล) (แปลผล)
3.11
2.55
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
4.22
4.49
(มาก)
(มาก)
2.84
2.62
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
3.08
2.47
(ปานกลาง) (น้อย)
2.89
2.47
(ปานกลาง) (น้อย)
2.89
2.47
(ปานกลาง) (น้อย)
3.19
3.04
(ปานกลาง) (ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่
ที่จาหน่าย มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.36) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อซื้ อ
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สิ นค้าจากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.18) มีสินค้าตัวอย่าง
ให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 4.09) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน และการ
ใช้คูปองสะสมแต้ม เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.68) มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.64) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าแพคคู่ราคาถูก
กว่า (ค่าเฉลี่ย 2.86) อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย และนาสิ นค้าใหม่มา
จาหน่ ายในราคาพิ เศษในช่ วงแรก เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.82) มี ก ารจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถู กลง
(ค่าเฉลี่ย 2.64) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.55) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 2.41) มี
การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ (ค่ าเฉลี่ ย 2.14) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ ลู กค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉลี่ย 1.95)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่คลินิคสัตวแพทย์ มีความคาดหวัง
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 โดย
ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์
เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.28) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร
ของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.23) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.18) มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.61) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.55)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และ
แจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.20) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.04) มีพนักงานขายคอยให้
การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 2.80) นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก (ค่าเฉลี่ ย
2.65) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.55) อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์
เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย และมีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 2.52)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉลี่ย 2.40) มีการ
โฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.24) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความ
ทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.00)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.05 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือ
การดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.38) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่อซื้ อ
สิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแล
สัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.33) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ ย 3.29) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ ย
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3.03) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.87) มีการโฆษณา
ผ่านหนังสื อพิ ม พ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น และมี พ นักงานขายคอยให้ก ารบริ การอย่างใกล้ชิด เท่ ากัน
(ค่าเฉลี่ย 2.70) นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 2.59) อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ย 2.52) ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ และมีการจาหน่ าย
สิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.42) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ ลูกค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ(SMS) (ค่าเฉลี่ย 2.34)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 โดยปั จจัย
ย่อยที่ มีค วามคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก คื อ มี การแจกใบปลิ วแผ่นพับ คู่มือการดู แลสั ตว์เลี้ ยง
สาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.22) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของ
ที่ ต้ งั (ค่ าเฉลี่ ย 4.14) มี ก ารบริ การให้ คาปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ ตัวสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.11) มี ก ารจัดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 4.00) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.70)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.16) มี
บัตรสมาชิกสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.14) มีพนักงานขายคอยให้
การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ ย 3.11) มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง (ค่าเฉลี่ ย 3.08) นา
สิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.89)
อุ ป กรณ์ ข องใช้ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งมี ก ารรั บ ประกัน หลังการขาย (ค่ าเฉลี่ ย 2.84) มี ก ารโฆษณาผ่า น
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ ย 2.57) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.11) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ (SMS) (ค่าเฉลี่ย 1.97)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.04 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือ
การดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.49) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ
5 กิโลเมตรของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการ
ดู แลสั ต ว์เลี้ ย ง (ค่ าเฉลี่ ย 3.45) มี บ ัตรสมาชิ ก ส าหรั บ ใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่ าวสารจากทางร้ า น
(ค่าเฉลี่ ย 3.06) มี การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น และมี สินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
(ค่ า เฉลี่ ย 2.89) การใช้คู ป องสะสมแต้ม (ค่ า เฉลี่ ย 2.74) อุ ป กรณ์ ข องใช้ ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมี ก าร
รับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ ย 2.62) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 2.55)
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ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง นา
สิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 2.47)
การแจ้งข่ าวและสิ น ค้าใหม่ ให้ แก่ ลู ก ค้าทราบผ่านข้อความทางมื อถื อ(SMS) (ค่ าเฉลี่ ย 2.45) มี ก าร
โฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.40)
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ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดในการเลือกร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับ
สั ตว์เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 4 ด้ าน ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่ งเสริมการตลาด จาแนกตามประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
ตารางที่ 4.34 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
แมว
สุ นัข
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย
4.56
4.52
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย
4.80
4.75
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
4.59
4.57
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
4.55
4.48
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก
(มากที่สุด)
(มาก)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่
4.55
4.47
(มากที่สุด)
(มาก)
มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก
3.75
3.61
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ ายเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้ า จาก
4.28
4.16
ต่างประเทศ
(มาก)
(มาก)
ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศ
4.13
4.00
ไทย
(มาก)
(มาก)
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
4.18
4.11
มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่
(มาก)
(มาก)
3.02
2.89
มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
4.49
4.43
ส่ วนผสมของสมุนไพร
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
4.38
4.29
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี
2.46
2.45
ส่ วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น
(น้อย)
(น้อย)
ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้
2.53
2.57
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณ
2.68
2.87
การใช้ที่ได้มาตรฐาน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามา
2.56
2.45
จาหน่ายบางยีห่ อ้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อ
(ปานกลาง)
(น้อย)
สัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสม
ของยาฆ่าแมลง
สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม
2.53
2.30
(ปานกลาง)
(น้อย)
มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย
2.10
2.05
(น้อย)
(น้อย)

78

ตารางที่ 4.34 แสดงค่ าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด
2.41
2.67
(น้อย)
(ปานกลาง)
2.05
2.07
มี เ ครื่ องให้ อ าหารอัต โนมัติ ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมา
(น้อย)
(น้อย)
จาหน่าย
น าสิ นค้ า ประเภทของใช้ ที่ มี ปั ญหาในการขนส่ งมา
จาหน่ายในราคาทุน
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง
มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ
มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

2.40
(น้อย)
2.78
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
2.78
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)

2.00
(น้อย)
2.83
(ปานกลาง)
3.19
(ปานกลาง)
2.51
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นขั และแมว มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผู้ต อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นั ข มี ค วามคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.80) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ย 4.59) อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.56) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์
เล็ก และมี อาหารสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่ เท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.55) ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสมุ นไพร
(ค่าเฉลี่ย 4.49) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์
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เลี้ ย ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.38) ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ า ยเป็ นตรายี่ห้ อ ที่ น าเข้า จากต่ า งประเทศ (ค่ า เฉลี่ ย 4.28) มี
สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ ย 4.18) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.13) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 3.07)
ผลิ ตภัณ ฑ์เน้นคุ ณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ ย 2.78) มี สินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถู ก (ค่าเฉลี่ ย
3.02) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.53) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยีห่ ้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยง
เมื่อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมี ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง (ค่าเฉลี่ ย 2.56) ชุ ดตรวจโรคสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ (ค่าเฉลี่ ย 2.53) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มีการกาหนด
ปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.68) มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน (ค่าเฉลี่ย
2.78) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับ
สัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสารเคมี กาจัดกลิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 2.46) มี เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นัขและแมวมีหลาย
ขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.41) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย
2.40) มี ชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 2.10) มีเครื่ องให้อาหาร
อัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.05)
ผู้ต อบแบบสอบถามเลี้ ยงแมว มี ค วามคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.75) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป (ค่าเฉลี่ย 4.57) อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ ย 4.52) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
พันธุ์ใหญ่ (ค่าเฉลี่ ย 4.47) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร
(ค่าเฉลี่ย 4.43) สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์
เลี้ ย ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.29) ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ า ยเป็ นตรายี่ห้ อ ที่ น าเข้า จากต่ า งประเทศ (ค่ า เฉลี่ ย 4.16) มี
สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศ
ไทย (ค่าเฉลี่ ย 4.00) มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก (ค่าเฉลี่ ย 3.61) ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.19) มี
สิ นค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 2.89) ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการ
กาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.87) ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง (ค่าเฉลี่ย 2.83) มีเสื้ อ/
ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 2.67) ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรค
เลือดได้ (ค่าเฉลี่ย 2.57) มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 2.51) ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสม
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ของสารเคมี กาจัดกลิ่ น และผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ นามาจาหน่ ายบาง
ยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมี ที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ ยงเมื่ อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมี ส่วนผสม
ของยาฆ่ าแมลง เท่ากัน (ค่ าเฉลี่ ย2.45) สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม
(ค่าเฉลี่ ย 2.30) มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 2.07) มีชุดปลอกคอ
ป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.05) นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการ
ขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน (ค่าเฉลี่ย 2.00)
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคาของผูต้ อบ
แบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านราคา
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่า
4.44
4.36
ร้านค้าทัว่ ไป
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคา
2.87
2.73
เหมาะสมกับคุณภาพ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการคิด
2.40
2.44
ราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
(น้อย)
(น้อย)
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการ
2.05
1.91
ใช้งาน
(น้อย)
(น้อย)
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
3.83
3.76
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตร
3.86
3.73
เครดิตได้
(มาก)
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.24
3.15
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.35 ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัขและแมว มี ความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัข มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.24 โดยปั จจัยย่อยที่มีความหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.44) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทาง
ร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.86) สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.87) ปั จจัยย่อยที่ มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ
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สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ ย
2.40) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.05)
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงแมว มีความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.36) สามารถต่อรอง
ราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตร
เครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.73) ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับ น้อย คื อ สิ นค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพสั ตว์เลี้ ยงมี การคิ ดราคาเพิ่ มกรณี ท างร้ านวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.44) สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 1.91)
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับ ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ
1.88
2.00
Porto Chino
(น้อย)
(น้อย)
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
4.42
4.36
(มาก)
(มาก)
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
2.06
1.96
ทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
(น้อย)
(น้อย)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป
3.70
3.56
(เช่น ปิ ด 21:00 น.)
(มาก)
(มาก)
สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook
2.09
2.25
Instagram หรื อ Application
(น้อย)
(น้อย)
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย
3.27
3.14
มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า
2.90
2.70
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วย
2.72
2.51
ตนเอง
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ค่ าเฉลีย่ รวม
2.88
2.81
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.36 ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัขและแมว มี ความคาดหวังต่อส่ วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัข มี ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.42) เวลาปิ ดช้ากว่าร้าน
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จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.70) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.27) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.90) มีการจัด
ผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.72) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อ ย คื อ สามารถชม และสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook Instagram หรื อ
Application (ค่ าเฉลี่ ย 2.09) เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งทั่วไป (เช่ น เปิ ด
06:00 น.) (ค่ า เฉลี่ ย 2.06) อยู่ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
(ค่าเฉลี่ย 1.88)
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงแมว มี ความคาดหวังต่อส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.81 โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.36) เวลาปิ ดช้ากว่าร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) (ค่าเฉลี่ย 3.56) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.14) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.70) มีการจัด
ผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ย 2.51) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ น้อ ย คื อ สามารถชม และสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook Instagram หรื อ
Application (ค่ าเฉลี่ ย 2.25) อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
(ค่ า เฉลี่ ย 2.00) เวลาเปิ ดเร็ ว กว่า ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงทั่ว ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.)
(ค่าเฉลี่ย 1.96)
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ
2.23
2.45
(น้อย)
(น้อย)
มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิตยสารท้องถิ่น
2.57
2.78
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
2.11
2.36
ข้อความทางมือถือ(SMS)
(น้อย)
(น้อย)
มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสาร
2.83
3.23
จากทางร้าน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การใช้คูปองสะสมแต้ม
2.94
3.15
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
3.23
3.52
(ปานกลาง)
(มาก)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
4.33
4.21
(มาก)
(มาก)
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
4.30
4.26
กิโลเมตรของที่ต้ งั
(มาก)
(มาก)
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์
3.33
3.63
เลี้ยง
(ปานกลาง)
(มาก)
มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
2.71
2.74
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับ
4.39
4.33
ลูกค้า
(มาก)
(มาก)
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
สุ นัข
แมว
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการ
2.55
2.62
ขาย
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
2.51
2.53
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก
2.60
2.66
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า
2.61
2.55
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.01
3.13
(แปลผล)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นขั และแมว มีความคาดหวังต่อ
ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัข มี ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.01 โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.39)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.33) เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้า
ฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ ย 4.30) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปาน
กลาง คื อ มี ก ารจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ย นความรู ้ เกี่ ย วกับ การดู แลสั ต ว์เลี้ ย ง (ค่ าเฉลี่ ย 3.33) มี สิ น ค้า
ตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.23) นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก (ค่าเฉลี่ย 2.60)
การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 2.94) มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทาง
ร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.83) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 2.71) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูก
กว่า (ค่าเฉลี่ย 2.61) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.57) อุปกรณ์ของ
ใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ย 2.55) มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูก
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ลง (ค่าเฉลี่ ย 2.51) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิ ว
แผ่นพับ (ค่าเฉลี่ ย 2.23) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถื อ (SMS)
(ค่าเฉลี่ย 2.11)
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ย งแมว มี ความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.13 โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.33)
เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บ ริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั (ค่ าเฉลี่ ย 4.26) มี การ
บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.21) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ ยวกับการ
ดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.63) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 3.52) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มี บ ตั รสมาชิ กส าหรั บ ใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน
(ค่าเฉลี่ ย 3.23) การใช้คูปองสะสมแต้ม (ค่าเฉลี่ย 3.15) มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.78) มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 2.74) นาสิ นค้าใหม่มา
จาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก (ค่าเฉลี่ย 2.66) อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลัง
การขาย (ค่าเฉลี่ย 2.62) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า (ค่าเฉลี่ย 2.55) มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูก
ลง (ค่าเฉลี่ ย 2.53) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิ ว
แผ่นพับ (ค่าเฉลี่ ย 2.45) การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถื อ (SMS)
(ค่าเฉลี่ย 2.36)
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อเสนอแนะทีม่ ีต่อร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย ตอบคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จานวน
ร้ อยละ
ควรมีความสะดวกในการเลือกซื้ อ
2
0.5
ควรมีสินค้าหลากหลายครบครันภายในร้าน
2
0.5
ควรมี พนักงานขายที่ให้ความเป็ นกันเองกับลู กค้าและ
2
0.5
สามารถแนะนาสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการ
มีที่จอดรถให้เพียงพอ
1
0.25
ร้านค้าควรมีความซื่ อสัตย์กบั ลูกค้า
1
0.25
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
1
0.25
ควรรักษาความสะอาดภายในร้าน
1
0.25
ควรมีสินค้า อาหาร เหมาะสมสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกวัย
1
0.25
ควรมีเสื้ อผ้าและอุปกรณ์สาหรับสุ นขั พันธ์ใหญ่
1
0.25
ควรแนะนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของ
1
0.25
สุ นขั
มีสินค้านาเข้าจากต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้สินค้า
1
0.25
มีความหลากหลาย
รวม
14
3.5
จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต อบค าถามปลายเปิ ดเกี่ ย วความ
คิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยง จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ
3.5 มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีความสะดวกในการเลือกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ควรมี
สิ นค้าหลากหลายครบครันภายในร้าน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ควรมีพนักงานขายที่ให้ความเป็ นกันเองกับ
ลูกค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการ คิดเป็ นร้อยละ 0.5 มีที่จอดรถให้เพียงพอ คิด
เป็ นร้อยละ 0.25 ร้านค้าควรมี ความซื่ อสัตย์กบั ลู กค้า คิดเป็ นร้ อยละ 0.25 ราคามี ความเหมาะสมกับ
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คุ ณ ภาพ คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.25 ควรรั ก ษาความสะอาดภายในร้ าน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.25 ควรมี สิ น ค้า
อาหาร เหมาะสมสาหรับสัตว์เลี้ ยงทุกวัย คิดเป็ นร้ อยละ 0.25 ควรมี เสื้ อผ้าและอุ ปกรณ์ สาหรับสุ นัข
พันธ์ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ควรแนะนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของสุ นขั คิดเป็ นร้อยละ
0.25 ควรมี สินค้านาเข้าจากต่างประเทศให้มากขึ้ น เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ
0.25
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ ยงในอาเภอเมื องจังหวัดสมุ ทรสาคร กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้งนี้ คือ เจ้าของสัตว์เลี้ ยงที่
ปั จจุบนั เลี้ยงสุ นขั และแมว จานวนทั้งหมด 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา ซึ่ งได้แก่
ความถี่ ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผลการศึ ก ษา ข้อ ค้น พบ และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึ ก ษาผู้ต อบแบบสอบถามที่ เลี้ ยงสุ นัข และแมวในอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร
จานวนเท่ากัน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอายุ 21-40 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 77.8 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 46.5 ประกอบอาชี พอิสระ/ธุ รกิ จส่ วนตัว
มากที่สุด ร้อยละ 36.0 โดยมีรายได้ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 38.0 เลี้ ยงสัตว์
เลี้ ยงมามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มากที่ สุด ร้ อยละ 27.5 ส่ วนใหญ่เลี้ ยงสัตว์เลี้ ยง 1-3 ตัว ร้ อยละ 78.0 เลี้ ยง
เพื่อเป็ นเพื่อน มากที่สุด ร้อยละ 48.0
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมในการซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับสิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยละ 72.0 ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงช่วงเวลา 17.0120.00 น. ร้อยละ 65.8 ซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยง 2-3 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด ร้อยละ 50.00 ส่ วนใหญ่
ซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ร้านจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ ยง ร้ อยละ 51.5 มี ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อ
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง 201-400 บาทมากที่สุด ร้อยละ 47.8 ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ด้วยตัวเอง ร้อยละ 63.0 ซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร/อาหารเสริ มมากที่สุด ร้อยละ 91.3
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกในการเลือกร้ าน
จาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ผูต้ อบแบบสอบมี ค วามคาดหวัง ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดค้าปลี ก ในการเลื อ กร้ าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครในระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ
6 อาทิตย์ข้ ึนไป มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ และมีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ย ง มี ส่ วนผสมของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ขนสั ต ว์เลี้ ยง ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ ายเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้าจาก
ต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิ ตในประเทศ
ไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้ว นตามความต้องการ มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถู ก
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน
มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือด
ได้ มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่
นามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็ บ
หมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่ น สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุน มี
ชุ ดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยง
มาจาหน่าย
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป สามารถ
ต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
ได้ เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สัตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ สิ นค้า
ประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภท
ของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
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ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยในระดับมากคือ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้า
กว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งทั่วไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซื้ อด้วยตนเอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซื้ อ
สิ น ค้า ได้ท าง Website Facebook, Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ ว กว่า ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ
Porto Chino
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับ
ลูกค้า เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั มีการบริ การให้
คาปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ ตัวสิ นค้า ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มีก ารจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสม
แต้ม มี บตั รสมาชิ กส าหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน มีพนักงานขายคอยให้การ
บริ การอย่างใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย และสิ นค้าแพคคู่
ราคาถูกกว่า เท่ากัน มีการจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับ น้อย คือ มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ มี การแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์เลี้ ยง
สาหรับลูกค้า การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกในการเลือกร้ าน
จ าหน่ ายสิ น ค้ าส าหรั บ สั ต ว์ เลี้ยงในอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จ าแนกตามเพศ รายได้ ต่ อ เดื อน และ
สถานทีท่ เี่ ลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์เลีย้ ง
4.1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั งต่ อ ส่ วนประสมการตลาดค้ า ปลีก ในการเลือ กร้ า น
จาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่ สุดคือ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยง
ตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก ปั จจัยย่อยที่มี
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ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี
ส่ วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ มี
สารอาหารจาเป็ นครบทุ กหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศไทย มี ขนม
สาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มี
สิ นค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีเสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมี
หลายขนาด มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย
และสี สัน สวยงาม ผลิ ตภัณ ฑ์ ก าจัดเห็ บ หมัด และไร ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งที่ น ามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมี
ส่ วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาใน
การขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน และมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน เท่ากัน ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้
และมีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย เท่ากัน มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยง
หาย หรื อหลงทางจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ นไป อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย มี อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก และมี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้า
ประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสมุ นไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง ตรายี่หอ้ ที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่นาเข้า
จากต่ างประเทศ มี ส ารอาหารจาเป็ นครบทุ ก หมวดหมู่ ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้ อที่ ผ ลิ ตใน
ประเทศไทย มี ขนมสาหรั บหัดเคี้ยวเล่ น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายใน
ราคาถูก ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เน้น
คุ ณภาพสู ง มี การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน ชุ ดตรวจโรคสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงสามารถ
ตรวจโรคเลือดได้ ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด
และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อ
นามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บ หมัดมี ส่ วนผสมของยาฆ่าแมลง มี เสื้ อ/ชุ ดส าหรับสุ นัขและแมวมีหลาย
ขนาด สิ น ค้าประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของสารเคมี ก าจัดกลิ่ น สิ น ค้า
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ ง
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มาจาหน่ ายในราคาทุน มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย มีเครื่ องให้อาหาร
อัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดเหมือนกัน
คื อ มี อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย มี อาหารชนิ ดแห้ งจาหน่ าย มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งตั้ง แต่ อายุ 6
สัปดาห์ข้ ึนไป มีอาหารสาหรับสัตว์พนั ธุ์เล็ก ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวัง
ในระดับมากเหมื อนกันคื อ มี ขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่นและดับกลิ่ นปาก ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรา
ยี่ห้อที่ นาเข้าจากต่างประเทศ ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้ อที่ ผ ลิ ตในประเทศไทย มี ส ารอาหาร
จาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ สิ นค้าประเภททาความสะอาดส าหรั บสั ตว์เลี้ ยงมี ส่ วนผสมของสมุ นไพร
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับปานกลางเหมือนกันคือ มีสินค้าใกล้วนั
หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่
ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับน้อย
เหมือนกันคือ มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติ
สาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังต่างกันในเรื่ องมีอาหารสาหรับ
สัตว์พนั ธุ์ ใหญ่ โดยเพศชายมี ความคาดหวังในระดับมาก แต่เพศหญิ งมี ความคาดหวังในระดับมาก
ที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังต่างกันในเรื่ องสิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้
เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง สิ นค้าประเภทของใช้มีรูปแบบทันสมัย และสี สัน
สวยงาม มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด และการนาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาใน
การขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน โดยเพศชายมีความคาดหวังในระดับ ปานกลาง แต่เพศหญิงมีความ
คาดหวังในระดับน้อย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมี ความคาดหวังต่างกันในเรื่ องชุ ดตรวจโรค
สาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ โดยเพศชายมีความคาดหวังในระดับ น้อย แต่เพศหญิงมี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่า
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ร้ านค้าทั่วไป สามารถต่ อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ ม าณมาก และเมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้าจากทางร้ า น
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้า
ประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยง
มี การคิ ดราคาเพิ่ มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้ องต้น ปั จจัยย่อยที่ มี ความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ น้อย คื อ
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่า
ร้านค้าทัว่ ไป สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถ
ชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้า
ประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
น้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิ งมี ความคาดหวังในระดับ มากเหมื อนกันคื อ
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี
ซื้ อปริ มาณมาก เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย
และเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับปานกลางเหมือนกันคือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยง
มีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับน้อย
เหมือนกันคือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังต่างกันในเรื่ องสิ นค้าประเภท
ชุ ดดู แลสุ ข ภาพสั ตว์เลี้ ย งมี ก ารคิ ดราคาเพิ่ ม กรณี ท างร้ านวินิ จฉัย โรคเบื้ องต้น โดยเพศชายมี ความ
คาดหวังในระดับปานกลาง แต่เพศหญิงมีความคาดหวังในระดับน้อย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากคือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้า
กว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งทั่วไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความ
สะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC , Lotus หรื อ Porto Chino สามารถชม และสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ได้ ท าง Website
Facebook, Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งทั่วไป
(เช่น เปิ ด 06:00 น.)
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ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากคือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้า
กว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งทั่วไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัย ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลือกซื้ อด้วยตนเอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สามารถชม และสั่งซื้ อ
สิ น ค้า ได้ท าง Website Facebook, Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ ว กว่า ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า BigC , Lotus หรื อ
Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิ ง มี ความคาดหวังในระดับ มากเหมื อนกันคื อ
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น
ปิ ด 21:00 น.) ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับปานกลางเหมือนกัน
คือร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัยมีเอกลักษณ์ เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง
เพื่ อความสะดวกต่ อการซื้ อสิ น ค้า มี ก ารจัดผังร้ านเพื่ อให้ ค วามสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง
ผู้ต อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามคาดหวัง ในระดับ น้ อ ยเหมื อ นกัน คื อ อยู่ ใ น
ห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้า
สาหรับ สัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) สามารถชมและสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook
Instagram หรื อ Application
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับ
ลูกค้า มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี
ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่ มีค วามมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มีการจัด
กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับ การดู แลสั ตว์เลี้ ยง มี สิ นค้าตัวอย่างให้ท ดลอง นาสิ นค้าใหม่ม า
จาหน่ ายในราคาพิเศษในช่วงแรก การใช้คูปองสะสมแต้ม มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และ
แจ้งข่าวสารจากทางร้าน มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารท้องถิ่น มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า อุปกรณ์ของใช้
สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย มีการโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือ
ถือ(SMS)
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ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมากคื อ มี การแจกใบปลิ วแผ่นพับ คู่ มื อการดู แลสั ตว์เลี้ ย ง
สาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั และมีการ
บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มี
การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปอง
สะสมแต้ม มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน มีพนักงานขายคอยให้
การบริ การอย่างใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น อุปกรณ์ ของใช้สาหรับ
สัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก สิ นค้าแพคคู่
ราคาถู ก กว่า มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่น พับ การแจ้งข่ าวและสิ นค้าใหม่ ให้ แก่ ลูก ค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดั บมากเหมือนกันคือ มี
การบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
กิโลเมตรของที่ต้ งั มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับปานกลางเหมือนกันคือ มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
และนิ ตยสารท้องถิ่ น มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลดและแจ้งข่าวสารจากทางร้าน การใช้คูปอง
สะสมแต้ม มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มี
พนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิดอุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการ
ขาย สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังในระดับน้อย
เหมือนกันคือ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังต่างกันในเรื่ องมีการโฆษณา
ผ่านใบปลิ วแผ่นพับ มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษ
ในช่วงแรก โดยเพศชายมีความคาดหวังในระดับปานกลาง แต่เพศหญิงมีความคาดหวังในระดับน้อย
4.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั งต่ อ ส่ วนประสมการตลาดค้ า ปลีก ในการเลือ กร้ า น
จาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามทุ กรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี ความคาดหวัง โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 20,000 บาท มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย มีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
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พันธุ์เล็ก เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง ตรายี่หอ้ ที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ อ้ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่ผลิตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยว
เล่ น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มีสิ นค้าในร้าน
ครบถ้ว นตามความต้อ งการ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัด เห็ บ หมัด และไร มี ก ารก าหนดปริ ม าณการใช้ที่ ไ ด้
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก มีการสั่งซื้ อสิ นค้า
ที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม ชุดตรวจโรค
สาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มี
เสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามา
จาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมี
ส่ วนผสมของยาฆ่ าแมลง สิ นค้าประเภททาความสะอาดส าหรั บ สัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสารเคมี
กาจัดกลิ่ น นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่ มี ปั ญ หาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุ น มี ชุดปลอกคอ
ป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
ขึ้นไป มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับ
สัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี ส่วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่ผลิตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยว
เล่ น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ มีสิ นค้าในร้าน
ครบถ้ว นตามความต้อ งการ มี สิ น ค้า ใกล้ว นั หมดอายุ ม าจ าหน่ า ยในราคาถู ก และผลิ ต ภัณ ฑ์ เน้น
คุณภาพสู ง เท่ากัน มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มี
การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน มีเสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นัขและแมวมีหลายขนาด ชุ ดตรวจโรค
สาหรั บสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ
หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยีห่ ้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยง
เมื่ อนามาใช้ เช่ น ยากาจัดเห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง และสิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบ
ทันสมัย และสี สันสวยงาม เท่ากัน มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย และมี
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เครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย เท่ากัน นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาใน
การขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 30,001-40,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
ขึ้นไป มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับ
สัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มี ส่วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหาร
จาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่ผลิตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยว
เล่ น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มีสินค้าใกล้วนั
หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถู ก มีสิ นค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับ
สัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยา
กาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร
มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ ชุ ดตรวจโรคส าหรั บสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้
และมีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้าน เท่ากัน นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการ
ขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุน สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม มีเครื่ องให้
อาหารอัต โนมัติส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งมาจาหน่ าย มี ชุ ดปลอกคอป้ องกัน สั ต ว์เลี้ ย งหาย หรื อ หลงทาง
จาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 บาทขึ้ น ไป มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
ขึ้นไป มีอาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของ
สมุนไพร มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ เท่ากัน ปั จจัย
ย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มี
ส่ วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจากต่างประเทศ
และมี สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ เท่ากัน ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศ
ไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก และผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับ
สัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยา
กาจัดเห็ บหมัดมี ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง เท่ากัน มีสินค้าในร้านครบถ้ว นตามความต้องการ สิ นค้า
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ประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด
และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ ชุ ดตรวจโรคส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ ผลิ ตภัณ ฑ์เน้น คุ ณ ภาพสู ง มี เสื้ อ/ชุ ด
สาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน สิ นค้าประเภทของ
ใช้ มี รูป แบบทัน สมัย และสี สัน สวยงาม และน าสิ น ค้าประเภทของใช้ ที่ มี ปั ญ หาในการขนส่ ง มา
จาหน่ ายในราคาทุ น เท่ากัน มี เครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรั บสัตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย มีชุดปลอกคอ
ป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิน 20,000 บาท มีความหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป เมื่อซื้ อสิ นค้า
จากทางร้ านสามารถช าระด้วยบัตรเครดิ ตได้ สามารถต่ อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ ม าณมาก
ปั จจัยย่อยที่มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมี ราคา
เหมาะสมกับคุ ณภาพ ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพ
สัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยู่
กับอายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป สามารถ
ต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมี
ราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพ สิ นค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพสั ตว์เลี้ ยงมี การคิ ดราคาเพิ่ มกรณี ท างร้ าน
วินิจฉัยโรคเบื้ องต้น ปั จจัยย่อยที่มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่า
ขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 30,001-40,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป สามารถ
ต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้
ปั จจัยย่อยที่มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมี ราคา
เหมาะสมกับคุ ณภาพ ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ สิ นค้าประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพ
สัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยู่
กับอายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 บาทขึ้ น ไป มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เ ลี้ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป ปั จจัย
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ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพ
สัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่ าขึ้นอยู่
กับอายุการใช้งาน
ด้ า นช่ องทางการจั ด จ าหน่ า ย ผูต้ อบแบบสอบถามทุ ก รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ค วาม
คาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่เกิ น
20,000 บาท มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลา
ปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจุด
รับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อ
ด้วยตนเอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ
Porto Chino และสามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application
เท่ากัน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้า
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทั่วไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ ร้ าน
จาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงมี การตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์ เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ ยง เพื่อ
ความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มี การจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง ปั จจัย
ย่อ ยที่ มี ค วามคาดหวัง มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ น้ อ ย คื อ สามารถชม และสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้ท าง Website
Facebook Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งทั่วไป
(เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 30,001-40,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก ล าดับ แรกคื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนนสามารถมองหาได้ง่ าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้ า น
จาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยใน
ระดับ ปานกลาง คื อ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงมี ก ารตกแต่ งทันสมัย มี เอกลักษณ์ เฉพาะ
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือก
ซื้ อด้วยตนเอง มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า สามารถชม และสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้
ทาง Website Facebook Instagram หรื อApplication เวลาเปิ ดเร็ ว กว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรั บสั ตว์
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เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) ปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ น้อยที่ สุด คื อ อยู่ใน
ห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 บาทขึ้ น ไป มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อ
การซื้ อสิ น ค้า สามารถชม และสั่ งซื้ อ สิ น ค้าได้ท าง Website Facebook Instagram หรื อ Application
ร้ านจาหน่ ายสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงมี ก ารตกแต่ งทัน สมัย มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ ปั จจัยย่อยที่ มี ความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง อยู่
ในห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน มีความคาดหวัง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 20,000
บาท มีความความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยง
สาหรับลูกค้า มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้า
ฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสม
แต้ม มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลัง
การขาย มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร
ท้องถิ่น มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย
คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทาง
มือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ ยงสาหรับลูกค้า มีการบริ การ
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตร
ของที่ ต้ งั เท่ากัน มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดู แลสัตว์เลี้ ยง ปั จจัยย่อยที่ มีความ
คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มี สิ นค้าตัวอย่างให้ท ดลอง มี บตั รสมาชิ กส าหรับใช้เป็ น
ส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน การใช้คูปองสะสมแต้ม มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่าง
ใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษใน
ช่วงแรก สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์
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เลี้ ยงมี การรับประกันหลังการขาย มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 30,001-40,000 บาท มี ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้า
จากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัว
สิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสมแต้ม มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้
เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน อุปกรณ์ ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการ
ขาย มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง สิ นค้า
แพคคู่ราคาถูกกว่า มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่น
พับ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 บาทขึ้ น ไป มี ค วามคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้า
จากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัว
สิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยง มี บตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน มีการ
โฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่
ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS) การใช้คูปองสะสมแต้ม ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่าง
ใกล้ชิ ด น าสิ น ค้าใหม่ ม าจาหน่ ายในราคาพิ เศษในช่ วงแรก และสิ น ค้าแพคคู่ ราคาถู ก กว่า เท่ ากัน
อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
4.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั งต่ อ ส่ วนประสมการตลาดค้ า ปลีก ในการเลือ กร้ า น
จาหน่ ายสิ นค้ าสาหรั บสั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามสถานทีท่ เี่ ลือกซื้อสิ นค้ าสาหรั บ
สั ตว์เลีย้ ง
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ าย มีความคาดหวัง
โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเว้นผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่
ห้ า งสรรพสิ นค้ า /ร้ า นสะดวกซื้ อมี ค วามคาดหวัง โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ผู้ต อบ
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แบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่ สุด คื อ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก และมีอาหารสาหรั บสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่ เท่ากัน อาหารชนิ ดเปี ยก
จาหน่าย ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ น
ตรายีห่ ้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่ อ้ ที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อ
ที่ ผลิ ตในประเทศไทย มี ข นมส าหรั บ หัดเคี้ ยวเล่ น และดับ กลิ่ นปาก ปั จจัย ย่อยที่ มี ความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง
และมีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน เท่ากัน มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคา
ถูก ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน และมีเสื้ อ/ชุดสาหรับ
สุ นขั และแมวมีหลายขนาด เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ ชุ ดตรวจ
โรคสาหรับ สัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ มี ชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลงทาง
จาหน่ าย สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรั บสัตว์เลี้ ยง มี ส่วนผสมของสารเคมี กาจัดกลิ่ น สิ นค้า
ประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม และนาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการ
ขนส่ ง มาจ าหน่ า ยในราคาทุ น เท่ า กัน มี เครื่ อ งให้ อ าหารอัต โนมัติ ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมาจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่
ส่ งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงที่ คลิ นิค สัตวแพทย์ มี ความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี
อาหารชนิ ดแห้งจาหน่าย ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ มี อาหารชนิ ดเปี ยกจาหน่ าย
และมี อ าหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งพันธุ์ เล็ก เท่ ากัน สิ น ค้าประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงมี
ส่ วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ ง
ขนสั ตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจากต่ างประเทศ มี ส ารอาหารจาเป็ นครบทุ ก
หมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิ ตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับ
กลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตาม
ความต้องการ ผลิ ตภัณ ฑ์เน้นคุ ณภาพสู ง มี สิ นค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถู ก มี เสื้ อ/ชุ ด
สาหรับสุ นัขและแมวมีหลายขนาด มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน ผลิ ตภัณฑ์กาจัด
เห็ บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับ
สัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่ น ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้
105

ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์
เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยีห่ อ้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัด
เห็ บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม นา
สิ น ค้าประเภทของใช้ ที่ มี ปั ญ หาในการขนส่ งมาจาหน่ า ยในราคาทุ น มี เครื่ องให้ อาหารอัตโนมัติ
สาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง มีความ
คาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ
มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มี อาหารสาหรั บสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ นไป มี อาหารชนิ ดเปี ยก
จาหน่ าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของ
สมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
ตรายีห่ ้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่หอ้ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่ ้อ
ที่จาหน่ายเป็ นตรายี่หอ้ ที่ผลิตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก ปั จจัยย่อยที่
มี ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มี สิ นค้าใกล้วนั หมดอายุม าจาหน่ ายในราคาถู ก มี
สิ นค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการ
ใช้ที่ ได้ม าตรฐาน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัดเห็ บ หมัด และไร ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งที่ น ามาจาหน่ ายบางยี่ห้ อ มี
ส่ วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มี การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน ปั จจัยย่อยที่ มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม ชุ ด
ตรวจโรคส าหรับ สัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ มี เสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นัขและแมวมีหลายขนาด
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น นาสิ นค้าประเภท
ของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุน มี ชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยงหาย หรื อหลง
ทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้ง
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
ขึ้นไป และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก เท่ากัน และมีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย มีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้า
ประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงมี ส่ วนผสมของผลิ ตภัณ ฑ์ บ ารุ งขนสั ตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่
จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่ อ้ ที่จาหน่าย
เป็ นตรายี่ห้อที่ผลิ ตในประเทศไทย ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง คื อ มี
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สิ นค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก ผลิตภัณฑ์เน้น
คุณภาพสู ง ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน มี เสื้ อ/ชุ ด
สาหรับสุ นัขและแมวมี หลายขนาด ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ มีการ
สั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ได้นามาจาหน่ ายในร้ าน ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ มี
สิ น ค้าใกล้วนั หมดอายุม าจาหน่ ายในราคาถู ก สิ น ค้าประเภทของใช้ มี รูป แบบทัน สมัย และสี สั น
สวยงาม สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น มีชุดปลอก
คอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และ
ไร ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งที่ น ามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมี ส่ วนผสมของสารเคมี ที่ ส่ งผลเสี ยต่ อสั ตว์เลี้ ย งเมื่ อ
นามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่ ห้างสรรพสิ นค้า/ร้ านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ
มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มี อาหารสาหรั บสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ นไป มี อาหารชนิ ดเปี ยก
จาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ และสิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ย
ในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขน
สัตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจากต่างประเทศ และมีสารอาหารจาเป็ นครบทุ ก
หมวดหมู่ เท่ากัน ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ ยวเล่ น
และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ
หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก
ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ ยงสามารถตรวจโรคเลื อดได้ ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรั บ
สัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยา
กาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีเสื้ อ/ชุ ด
สาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด นาสิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคา
ทุน มีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์
เลี้ยงมาจาหน่าย มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ยงหาย หรื อหลงทางจาหน่าย
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่จาหน่าย มีความ
คาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่
โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี
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ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถชาระด้วย
บัตรเครดิตได้ เท่ากัน และปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความ
สะอาดสัตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ปั จจัยย่อยที่ มีความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ สิ นค้า
ประเภทชุ ดดู แลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิ ดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้ องต้น ปั จจัยย่อยที่ มี
ความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยที่สุด คือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงที่ คลิ นิค สัตวแพทย์ มี ความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรั บสัตว์เลี้ ยงราคาถู กกว่าร้ านค้าทัว่ ไป เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถ
ช าระด้วยบัตรเครดิ ตได้ สามารถต่ อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อ ปริ ม าณมาก ปั จจัย ย่อยที่ มี ค วาม
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้ านวินิจฉัยโรคเบื้ องต้น
ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง มีความ
คาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับ
แรกคื อ สิ น ค้าประเภทอาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งราคาถู ก กว่าร้ านค้าทัว่ ไป สามารถต่ อรองราคาได้
สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ ปั จจัยย่อยที่มี
ความมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมี ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ยงมีการ
คิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหาร
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งราคาถู ก กว่าร้ านค้าทั่วไป รองลงมาคื อ สามารถต่ อ รองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อ
ปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มีความ
มีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคา
เพิม่ กรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่ ห้างสรรพสิ นค้า/ร้ านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถ
ชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ สามารถต่อรองราคาได้สาหรั บกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก ปั จจัยย่อยที่ มีความมี
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ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ ยงมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ
ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคา
เพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่
ที่จาหน่ าย มีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้ าน
จาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยใน
ระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจุด
รับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย
คือ มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้า
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทั่วไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) และสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook Instagram
หรื อ Application เท่ากัน อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงที่ คลิ นิค สัตวแพทย์ มี ความคาดหวัง
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ ม
ถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00
น.) และปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ เท่ากัน มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อ
สิ นค้า ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อ
การเลื อ กซื้ อ ด้ว ยตนเอง สามารถชม และสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ได้ท าง Website Facebook Instagram หรื อ
Application อยู่ในห้ างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุ พ ลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino (ค่าเฉลี่ ย 1.89)
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง มีความ
คาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับ
แรกคือ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยง
ทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ ร้ านจาหน่ าย
สิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งมี ก ารตกแต่ ง ทัน สมัย มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ มี จุดรั บ ฝากสั ตว์เลี้ ย ง เพื่ อความ
สะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ น้อย คื อ สามารถชม และสั่ งซื้ อสิ น ค้าได้ท าง Website Facebook
Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด
06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังโดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่ มี ความคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก คื อ ร้ านค้าอยู่ริม ถนน
สามารถมองหาได้ง่าย ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ร้านจาหน่ายสิ นค้า
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ย งมี ก ารตกแต่ งทันสมัย มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ และเวลาปิ ดช้ากว่าร้ านจาหน่ ายสิ น ค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มี
การจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้ อด้วยตนเอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับ น้อย คื อ สามารถชม และสั่ งซื้ อสิ นค้าได้ท าง Website Facebook Instagram หรื อ Application
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่ ห้างสรรพสิ นค้า/ร้ านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
ที่สุด ลาดับแรกคือ ร้ านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมาก คือ เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อ
สิ นค้า ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ น้อย คื อ มี การจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วยตนเอง
สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ วกว่า
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่ า
BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่
จาหน่ าย มี ความคาดหวังโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ มี ก ารแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่ มือการดู แลสัตว์เลี้ ยงส าหรั บ
ลูกค้า มี การบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ใน
ระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้ง
ข่าวสารจากทางร้าน และการใช้คูปองสะสมแต้ม เท่ากัน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับ
การดูแลสัตว์เลี้ ยง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ สิ นค้าแพคคู่ราคาถูก
กว่า อุปกรณ์ ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย และนาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายใน
ราคาพิเศษในช่วงแรก เท่ากัน มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารท้องถิ่น ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีพนักงานขายคอยให้การ
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บริ การอย่างใกล้ชิด มีการโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบ
ผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรั บ สัตว์เลี้ ยงที่ คลิ นิค สัตวแพทย์ มี ความคาดหวัง
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลาดับแรกคือ มี
การแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดู แลสัตว์เลี้ ยงสาหรับ ลูกค้า เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บริ การส่ ง
สิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า มีการจัดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน การ
ใช้คูปองสะสมแต้ม มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคา
พิเศษในช่ วงแรก มี การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น อุปกรณ์ ของใช้สาหรับสั ตว์
เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย และมีการจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง เท่ากัน ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ
การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง มีความ
คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มี
การแจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มื อการดู แลสั ตว์เลี้ ยงสาหรั บลู กค้า มี การบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัว
สิ นค้า และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั เท่ากัน ปั จจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการ
ดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสมแต้ม มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด
และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น และมีพนักงานขาย
คอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด เท่ากัน นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก และสิ นค้า
แพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย ปั จจัยย่อยที่มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ และมีการจาหน่ายสิ นค้า 2
ชิ้นในราคาถูกลง เท่ากัน การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัด มีความคาดหวังโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่น
พับ คู่มื อการดู แลสั ตว์เลี้ ยงส าหรั บ ลู ก ค้า เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บ ริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5
กิ โลเมตรของที่ ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้
เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
ปานกลาง คือ การใช้คูปองสะสมแต้ม มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทาง
ร้าน มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง นาสิ นค้า
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ใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน อุปกรณ์ของใช้สาหรับ
สัตว์เลี้ยงมีการรับประกันหลังการขาย มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิตยสารท้องถิ่น ปั จจัยย่อย
ที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ การแจ้งข่าวและสิ นค้า
ใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่ ห้างสรรพสิ นค้า/ร้ านสะดวกซื้ อ มี
ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การ
ส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า ปั จจัยย่อยที่ มี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดูแล
สั ต ว์เลี้ ย ง มี บ ัต รสมาชิ ก ส าหรั บ ใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้ง ข่ า วสารจากทางร้ าน มี ก ารโฆษณาผ่า น
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น และมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง การใช้คูปองสะสมแต้ม อุปกรณ์
ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง นา
สิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก และสิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า เท่ากัน การแจ้งข่าวและ
สิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS) มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกในการเลือกร้ าน
จาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาครจาแนกตามประเภทของสั ตว์ เลีย้ ง
ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัข และแมว มี ค วามคาดหวัง โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงสุ นขั มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
ที่สุด คือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป อาหารชนิ ด
เปี ยกจาหน่ าย มี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก และมี อาหารส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ ใหญ่ เท่ ากัน
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง
มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
บารุ งขนสัตว์เลี้ยง ตรายีห่ ้อที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุก
หมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิ ตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับ
กลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตาม
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก สิ นค้าประเภท
ของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับ สัตว์เลี้ ยงที่
นามาจาหน่ ายบางยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็ บ
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หมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ชุ ดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ ผลิตภัณฑ์
กาจัดเห็ บ หมัด และไร มี การกาหนดปริ มาณการใช้ที่ ได้มาตรฐาน มี การสั่งซื้ อสิ นค้าที่ ไม่ได้นามา
จาหน่ายในร้าน ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาด
สาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่ น มีเสื้ อ/ชุ ดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด นา
สิ นค้าประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ ายในราคาทุ น มีชุดปลอกคอป้ องกันสัตว์เลี้ ยง
หาย หรื อหลงทางจาหน่าย มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติสาหรับสัตว์เลี้ยงมาจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงแมว มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหาร
ชนิดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย ปัจจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงพันธุ์เล็ก มีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ ยงพันธุ์ใหญ่ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้า
ประเภทท าความสะอาดส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยง มี ส่ วนผสมของผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งขนสั ตว์เลี้ ยง ตรายี่ห้อที่
จาหน่ายเป็ นตรายีห่ ้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายีห่ อ้ ที่จาหน่าย
เป็ นตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่ นปาก ปั จจัยย่อยที่ มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คือ มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ มีสินค้าใกล้วนั
หมดอายุมาจาหน่ ายในราคาถูก ผลิ ตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร มีการกาหนดปริ มาณการใช้ที่ได้
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง มีเสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด ชุดตรวจโรคสาหรับ
สัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือดได้ มีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยง มีส่วนผสมของ
สารเคมีกาจัดกลิ่ น และผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่ายบางยี่ห้อมี
ส่ วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บหมัดมีส่วนผสมของยาฆ่า
แมลง เท่ากัน สิ นค้าประเภทของใช้ มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม มีเครื่ องให้อาหารอัตโนมัติ
ส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงมาจาหน่ าย มี ชุดปลอกคอป้ องกันสั ตว์เลี้ ย งหาย หรื อหลงทางจาหน่ าย นาสิ นค้า
ประเภทของใช้ที่มีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัขและแมว มี ความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงสุ นขั มีความหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง
คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยย่อยที่มีความมีค่าเฉลี่ ย
ในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
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ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงแมว มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภท
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยใน
ระดับปานกลาง คือ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสัตว์เลี้ยงมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยย่อยที่มี
ความมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คือ สิ นค้าประเภทชุ ดดูแลสุ ขภาพสัตว์เลี้ ยงมีการคิดราคาเพิ่มกรณี ทาง
ร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัขและแมว มีความคาดหวัง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงสุ นขั มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ย
ในระดับมาก คือ ร้ านค้าอยู่ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์ เฉพาะ มี จุดรับฝาก
สัตว์เลี้ ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า มีการจัดผังร้ านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลื อกซื้ อด้วย
ตนเอง ปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ สามารถชม และสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง
Website Facebook Instagram หรื อ Application เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยง
ทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.) อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงแมว มีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ ร้ านค้าอยู่ริม
ถนนสามารถมองหาได้ง่าย เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00
น.) ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมี ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง คื อ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ ยงมีการตกแต่งทันสมัย มีเอกลักษณ์ เฉพาะ มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ ยง เพื่อความสะดวกต่อ
การซื้ อสิ น ค้า มี ก ารจัด ผังร้ านเพื่ อให้ค วามสะดวกต่ อการเลื อ กซื้ อ ด้วยตนเอง ปั จจัย ย่อยที่ มี ความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ สามารถชมและสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook Instagram
หรื อ Application อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่ น น้ าพุพลาซ่ า BigC Lotus หรื อ Porto Chino เวลาเปิ ดเร็ ว
กว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ยงสุ นัขและแมว มี ความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ยงสุ นขั มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิว
แผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า เมื่อซื้ อสิ นค้า
จากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ย
ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่าง
ให้ทดลอง นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ ายในราคาพิเศษในช่ วงแรก การใช้คูปองสะสมแต้ม มีบตั รสมาชิ ก
สาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน มี พนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
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สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่น อุปกรณ์ของใช้สาหรับ
สัตว์เลี้ ยงมีการรับประกันหลังการขาย มี การจาหน่ ายสิ นค้า 2 ชิ้ นในราคาถูกลง ปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อย คื อ มี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่
ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ผูต้ อบแบบสอบถามเลี้ ย งแมว มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก คื อ มี ก ารแจก
ใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ใน
ระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ มีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้าน การใช้คูปอง
สะสมแต้ม มี การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารท้องถิ่ น มีพนักงานขายคอยให้การบริ การ
อย่างใกล้ชิด นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการ
รับประกันหลังการขาย (ค่าเฉลี่ย 2.62) สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูก
ลง ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ การแจ้ง
ข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยความความคาดหวังปั จจัยย่อยของผูต้ อบแบบสอบถามต่อส่ วนประสม
การตลาดในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
จาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาด
เจ้ าของสุ นัข
เจ้ าของแมว

ด้านผลิตภัณฑ์

มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย
4.80)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ นึ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.59)
อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.56)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก และมี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ เท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.55)
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มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย
4.75)
มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ นึ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.57)
อาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.52)

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยความความคาดหวังปั จจัยย่อยของผูต้ อบแบบสอบถามต่อส่ วนประสม
การตลาดในการเลือกร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
จาแนกตามประเภทของสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ประเภทของสั ตว์เลีย้ ง
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาด
เจ้ าของสุ นัข
เจ้ าของแมว

ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
ราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.44)
เมื่อซื้อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระ
ด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.86)
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อ
ปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83)
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.42)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
(ค่าเฉลี่ย 3.70)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแล
สัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.39)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัว
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.33)
เมื่อซื้อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ ง
สิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั
(ค่าเฉลี่ย 4.30)

สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
ราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.36)
สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อ
ปริ มาณมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76)
เมื่อซื้อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระ
ด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73)
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.36)
เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
(ค่าเฉลี่ย 3.56)
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแล
สัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.33)
เมื่อซื้อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ ง
สิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั
(ค่าเฉลี่ย 4.26)
มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัว
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.21)
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (ค่าเฉลี่ย 3.63)
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (ค่าเฉลี่ย
3.52)

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผูเ้ ลี้ ย งสุ นัข และแมวมี ค วามคาดหวังสู งสุ ด ต่ อปั จจัย ย่อ ยด้าน
ผลิ ตภัณฑ์เหมือนกันคือ มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึน
ไป และอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย ส่ วนปั จจัยย่อยที่แตกต่างกันคือ ผูเ้ ลี้ยงสุ นขั มีความคาดหวังสู งสุ ดใน
เรื่ องมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก และมีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ดว้ ย
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ผูเ้ ลี้ยงสุ นขั และแมวมีความคาดหวังสู งสุ ดต่อปั จจัยย่อยด้านราคาเหมือนกันคือ สัตว์เลี้ยง
ราคาถู ก กว่าร้ านค้าทัว่ ไป เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิ ตได้ และสามารถ
ต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก
ผูเ้ ลี้ ยงสุ นัข และแมวมี ความคาดหวังสู งสุ ดต่ อปั จจัยย่อยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เหมือนกันคือ ร้ านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย และเวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
ผูเ้ ลี้ ย งสุ นัข และแมวมี ค วามคาดหวัง สู งสุ ด ต่ อ ปั จจัย ย่อ ยด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด
เหมือนกันคือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า มีการบริ การให้คาปรึ กษา
เกี่ ยวกับตัวสิ นค้า และเมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมี บริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั
ส่ วนปั จจัยย่อยที่แตกต่างกันคือ ผูเ้ ลี้ ยงแมวมีความคาดหวังสู งสุ ดในเรื่ องการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง และมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองด้วย
ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อเสนอแนะทีม่ ีต่อร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ ง
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย ตอบคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับ
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 3.5
ตารางที่ 5.2 แสดงสรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จานวน
ร้ อยละ
ควรมีความสะดวกในการเลือกซื้ อ
2
14.1
ควรมีสินค้าหลากหลายครบครันภายในร้าน
2
14.1
ควรมี พ นั ก งานขายที่ ใ ห้ ค วามเป็ นกัน เองกับ ลู ก ค้า และ
2
14.1
สามารถแนะนาสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการ
มีที่จอดรถให้เพียงพอ
1
7.1
ร้านค้าควรมีความซื่ อสัตย์กบั ลูกค้า
1
7.1
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
1
7.1
ควรรักษาความสะอาดภายในร้าน
1
7.1
ควรมีสินค้า อาหาร เหมาะสมสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกวัย
1
7.1
ควรมีเสื้ อผ้าและอุปกรณ์สาหรับสุ นขั พันธ์ใหญ่
1
7.1
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง (ต่อ)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จานวน
ร้ อยละ
ควรแนะนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของสุ นขั
1
7.1
มีสินค้านาเข้าจากต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้สินค้ามี
1
7.1
ความหลากหลาย
รวม
14
100
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงใน
อาเภอเมื องสมุ ท รสาคร ได้น าทฤษฎี ค วามคาดหวัง ทฤษฎี ส่ ว นประสมการตลาดค้าปลี ก ได้แ ก่
ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ ม การตลาด รวมถึ งงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมา
อภิปรายผลดังนี้
ส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวัง เรี ยงตามลาดับ คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพรรษยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสุ นัขสาเร็ จรู ปของผูเ้ ลี้ ยงสุ นัขในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ เรี ย งตามล าดับ คื อ ด้านราคา ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทร
ศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาตลาดของธุ รกิ จดูแลสัตว์เลี้ ยงประเภทสุ นัข
และแมว กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อทุกปั จจัย
ในระดับ มาก ยกเว้น ปั จจัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก าร และปั จจัย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ที่ ใ ห้
ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง โดยให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากรเป็ นอัน ดับ แรก
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีคาดหวังในเรื่ องความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และส่ วนผสมของสิ นค้า
ประเภททาความสะอาด เพราะปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหาร
ชนิ ดเปี ยก มีอาหารชนิ ดแห้ง มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป มีอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ยงพันธุ์เล็ก และ มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก คื อ มี ขนมส าหรั บ หัดเคี้ ยวเล่ น และดับ กลิ่ นปาก ตรายี่ห้อที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ นาเข้าจาก
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ต่ างประเทศ ตรายี่ห้ อ ที่ จาหน่ า ยเป็ นตรายี่ห้ อ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย มี ส ารอาหารจ าเป็ นครบทุ ก
หมวดหมู่ สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร และสิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดส าหรับ สั ตว์เลี้ ยงมี ส่วนผสมของผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของพรรษยาพร ทวีกุ ล (2549) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมที่ มี ต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ
อาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปของผูเ้ ลี้ ยงสุ นขั ในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยที่
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก คือ มีสารอาหารที่จาเป็ นครบทุกหมู่ มีสารอาหารทุก
สู ต รซึ่ งเหมาะสมกับ สุ นั ข ในแต่ ล ะวัย มี ร ายละเอี ย ดคุ ณ สมบัติ ข องอาหาร มี ก ารแจ้ง คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการให้ทราบที่บรรจุภณ
ั ฑ์ ยี่ห้อของอาหารสุ นัขสาเร็ จรู ป มีขนาดบรรจุให้เลื อกหลากหลาย
อาหารได้รับ การรับรองการผลิ ตตามมาตรฐาน ISO มี ใบรับรองคุ ณภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยงใน
ประเทศ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการ
พัฒนาตลาดของธุ รกิจดูแลสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั และแมว กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญในระดับมาก คือ มีอาหารและอาหารเสริ มจาหน่าย เช่น ของขบเคี้ยว ของกิน
เล่น นม วิตามินต่างๆ เป็ นต้น มีอุปกรณ์เครื่ องใช้จาหน่าย เช่น หวี แปรง ขวดนม เป็ นต้น มีผลิตภัณฑ์
ดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น แชมพู คอนดิชนั เนอร์ เป็ นต้น สรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความคาดหวังสู งสุ ด
คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอาหารและอาหารเสริ ม ซึ่ งถื อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลัก ส าหรั บ ผูเ้ ลี้ ย งสั ต ว์เลี้ ย ง
นอกจากนี้ร้านค้าควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ อาหาร
ทั้งแบบเปี ยกและแห้ง อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่ อาหารที่มีตรายี่ห้อในประเทศ
และต่างประเทศ เป็ นต้น และควรคานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารด้วย
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้ อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งที่ เลี้ ยงสุ นัขและเลี้ ยงแมว มีความคาดหวังในเรื่ องมี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย เป็ น
ลาดับแรกและอยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังนั้นร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงควรมีอาหารชนิ ดแห้ง
จาหน่าย
ด้ านราคา ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหาร
สาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และ
เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรรษ
ยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปของผู้
เลี้ยงสุ นขั ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับปริ มาณของอาหาร ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร และราคา
ประหยัดกว่ายี่ห้ออื่น และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
แนวทางการพัฒนาตลาดของธุ รกิ จดูแลสัตว์เลี้ ยงประเภทสุ นัขและแมว กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผล
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การศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญในระดับมาก คือ ราคาค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสม มีป้าย
ราคาติ ด ไว้อ ย่า งชัด เจน การแนะน าสิ น ค้า ราคาพิ เศษ สรุ ป ได้ว่า ลู ก ค้า ที่ อ ยู่ค นละจัง หวัด กัน ให้
ความสาคัญต่อปั จจัยในด้านราคาที่แตกต่างกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้ อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งที่เลี้ ยงสุ นขั และเลี้ ยงแมว มีความคาดหวังในเรื่ องสิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้าทัว่ ไป เป็ นลาดับแรกและอยู่ในระดับมาก ดังนั้นร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับ
สัตว์เลี้ยงควรตั้งราคาสิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
ด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ปั จจัยย่อยที่ มี ค วามคาดหวังมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก คื อ
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย และเวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป
(เช่ น ปิ ด 21:00 น.) ซึ่ งไม่ ส อดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของพรรษยาพร ทวีกุ ล (2549) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปของผูเ้ ลี้ ยงสุ นขั ในอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการซื้ อในระดับมาก คือ สถานจาหน่ายที่อยูใ่ กล้บา้ น
สถานที่จาหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอ สถานที่จาหน่ายกว้างขวาง แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทร
ศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาตลาดของธุ รกิ จดูแลสัตว์เลี้ ยงประเภทสุ นัข
และแมว กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยย่อยที่ มี ความส าคัญในระดับมาก คือ มี
ความสะดวกในการเดินทาง เปิ ดให้บริ การทุกวัน ที่ต้ งั ของร้านอยูใ่ นทาเลที่สะดวกและหาง่าย การจัด
สถานที่แบ่งเป็ นสัดส่ วน(ในการแยกสัตว์เลี้ยง) รับทราบข้อมูลและให้บริ การผ่านทางเว็บไซต์ สรุ ปได้
ว่าปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายในเรื่ องทาเลที่ ต้ งั ร้ านมองหาง่าย ลู กค้าให้ความสาคัญในระดับ
มาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้ อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งที่เลี้ยงสุ นขั และเลี้ยงแมว มีความคาดหวังในเรื่ องร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้
ง่าย เป็ นลาดับแรกและอยู่ในระดับมาก ดังนั้นร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงควรตั้งอยูร่ ิ มถนน
และมีป้ายชื่อร้านเด่นชัด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ มีการ
แจกใบปลิ วแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ ยงสาหรับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้า
ฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของที่ ต้ งั มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของพรรษยาพร ทวีกุล (2549) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมที่ มี ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสุ นขั สาเร็ จรู ปของผูเ้ ลี้ยงสุ นขั ในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยที่มี
ผลต่อการซื้ อในระดับมาก คือ รับเปลี่ยนสิ นค้ากรณี มีปัญหา มีพนักงานคอยให้คาแนะนาสิ นค้า มี การ
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แจกเอกสารแนะนาคุณสมบัติของสิ นค้า มีส่วนลดพิเศษให้กบั ลูกค้าประจา มีส่วนลดให้เมื่อซื้ อสิ นค้า
ตามปริ มาณที่กาหนด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
แนวทางการพัฒนาตลาดของธุ รกิ จดูแลสัตว์เลี้ ยงประเภทสุ นัขและแมว กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่า ไม่มีปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญในระดับมาก สรุ ปได้วา่ ในการเลือกร้านต่างๆ เกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยงเหมือนกัน มีความคาดหวังต่อปั จจัยย่อยในด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่เหมือนกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูต้ อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ายในสมุทรสาคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งที่เลี้ยงสุ นขั และเลี้ยงแมว มีความคาดหวังในเรื่ องมีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการ
ดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้า เป็ นลาดับแรกและอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์
เลี้ยงควรจัดทาแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงและแจกฟรี ให้กบั ลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าที่ร้าน
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1. ผู ้ต อบแบบสอบถามซื้ อ สิ น ค้า ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ย งในช่ ว งเวลา 17.01-21:00 น. และ
คาดหวังให้เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) ในระดับมาก
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อสิ น ค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงด้วยตัวเอง และซื้ อ
สิ นค้าประเภทอาหาร/อาหารเสริ มมากที่สุด
3. ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงในอาเภอเมือง
สมุทรสาครของผูต้ อบแบบสอบถาม ทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยลาดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์
แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคาดหวังต่อด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
4. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่
ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย มีอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ มี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก ปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภท
ทาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง มีส่วนผสมของสมุนไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ ย ง มี ส่ วนผสมของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ขนสั ต ว์เลี้ ยง ตรายี่ ห้ อ ที่ จ าหน่ ายเป็ นตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้า จาก
ต่างประเทศ มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ผลิ ตในประเทศ
ไทย มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ าย มีความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางยกเว้น ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้ า ส าหรั บ สั ต ว์ เลี้ ยงที่
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ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านสะดวกซื้ อมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความคาดหวัง
มี ค่าเฉลี่ ยในระดับ มากที่ สุ ดและมากเหมื อนกัน คื อ มี อาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย มี อาหารชนิ ดเปี ยก
จาหน่ าย มี อาหารส าหรั บสัตว์เลี้ ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิ ตย์ข้ ึ นไป มี อาหารสาหรับสั ตว์เลี้ ยงพันธุ์ เล็ก มี
อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่ ตรายี่ห้อที่จาหน่ายเป็ นตรายี่ห้อที่นาเข้าจากต่างประเทศ ตรายี่ห้อที่
จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อที่ ผลิ ตในประเทศไทย มี สารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่ สิ นค้าประเภททา
ความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ ยงมีส่วนผสมของสมุ นไพร สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ยงมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง ปั จจัยย่อยที่แตกต่างกันคือผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อ
สิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดมีความคาดหวังในเรื่ องมีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก
ในระดับ ปานกลาง แต่ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรั บสั ตว์เลี้ ยงที่ อื่นๆ มีความคาดหวังใน
ระดับมาก ดังนั้นร้านค้าที่ตลาดนัดไม่ควรนาขนมสาหรับหัดเคี้ยวและดับกลิ่นปากมาจาหน่าย เพราะ
เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
5. ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ปัจจัย
ย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสั ตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่า
ร้ านค้าทั่วไป สามารถต่ อรองราคาได้ส าหรั บ กรณี ซ้ื อปริ ม าณมาก และเมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้าจากทางร้ า น
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้
ปั จจัยย่อยที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทุ ก สถานที่ ที่ จาหน่ าย มี
ความคาดหวังในระดับมากเหมือนกัน คือ สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ ยงราคาถูกกว่าร้ านค้า
ทัว่ ไป สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ื อปริ มาณมาก และเมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้านสามารถชาระ
ด้วยบัตรเครดิ ตได้ และปั จจัยย่อยที่ มีความคาดหวังในระดับน้อยถึ งน้อยที่ สุด เหมื อนกันคือ สิ นค้า
ประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งาน
6. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แต่ปัจจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหา
ได้ง่าย และเวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทุกสถานที่ที่จาหน่ าย มีความคาดหวัง
ต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องเวลาปิ ดช้ากว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น ปิ ด 21:00 น.)ใน
ระดับมาก ยกเว้นผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดมีความคาดหวังต่อปั จจัย
ย่อยนี้ในระดับปานกลาง
ปั จจัยย่อยที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทุ ก สถานที่ ที่ จาหน่ าย มี
ความคาดหวังในระดับน้อย คือ อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC Lotus หรื อ Porto Chino
เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงทัว่ ไป (เช่ น เปิ ด 06:00 น.) และสามารถชม และ
สั่งซื้ อสิ นค้าได้ทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application
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7. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ปัจจัยย่อยที่มีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการ
ดูแลสัตว์เลี้ ยงสาหรับลูกค้า เมื่ อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะ 5 กิ โลเมตรของ
ที่ต้ งั และมีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น 30,000 บาท และผู ้ ต อบ
แบบสอบถามที่เลี้ยงแมว คาดหวังให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงใน
ระดับมาก แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต้ งั แต่ 30,001 บาทขึ้นไปมีความคาดหวังในระดับปาน
กลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ มีความคาดหวังต่อ
ปั จจัยย่อยในเรื่ องการมีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสารจากทางร้ าน และการใช้
คูปองสะสมแต้มในระดับมาก ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่สถานที่อื่น
มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ ยงที่ โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตวแพทย์
และตลาดนัด มีความคาดหวังต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องการมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนความรู ้ เกี่ ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ ยงในระดับมาก ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อสิ นค้า
สาหรับสัตว์เลี้ยงที่สถานที่อื่นมีความคาดหวังในระดับปานกลาง
ปั จจัยย่อยที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื อสิ นค้าส าหรั บ สั ตว์เลี้ ยงทุ ก สถานที่ ที่ จาหน่ าย มี
ความคาดหวังในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่
ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ (SMS)
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ประดับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีตอ่ ส่ วนประสมการตลาดของร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 10 ลาดับแรก
ค่ าเฉลีย่

ระดับความ
คาดหวัง

ด้ าน

ลาดับ

มีอาหารชนิดแห้งจาหน่าย

4.77

มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

1

มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6
อาทิตย์ข้ ึนไป

4.58

มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

2

มีอาหารชนิดเปี ยกจาหน่าย

4.54

มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

3

มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก

4.51

มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

4

ปัจจัยย่ อย
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ประดับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีตอ่ ส่ วนประสมการตลาดของร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาครที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 10 ลาดับแรก (ต่อ)
ด้ าน

ลาดับ

4.51

ระดับความ
คาดหวัง
มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

4

4.46

มาก

ผลิตภัณฑ์

5

4.40

มาก

ราคา

6

4.39

มาก

ช่องทางการจัด
จาหน่าย

7

4.36

มาก

การส่งเสริ มการตลาด

8

4.33

มาก

ผลิตภัณฑ์

9

4.22

มาก

ผลิตภัณฑ์

10

ปัจจัยย่ อย

ค่ าเฉลีย่

มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์ใหญ่
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร
สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงราคา
ถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์
เลี้ยงสาหรับลูกค้า
สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์
เลี้ยงมีส่วนผสมของสมุนไพร
ตรายีห่ อ้ ที่จาหน่ายเป็ นตรายีห่ อ้ ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ

5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร และผูส้ นใจในธุ รกิ จร้านจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ร้านค้าควรมีสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้แก่ อาหาร
หรื ออาหารเสริ ม สิ นค้าประเภททาความสะอาด ยา และอุป กรณ์ สาหรับ สัตว์เลี้ ยง แต่ควรเน้นไปที่
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร/อาหารเสริ ม เพราะเป็ นสิ นค้าที่ให้ความคาดหวังมาก โดยเน้นที่อาหารชนิ ด
แห้งและชนิ ดเปี ยก เหมาะกับทุกช่ วงวัย และสายพันธ์ทุกพันธุ์มีตรายี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย และ
นาเข้าจากต่างประเทศ อาหารที่นามาจาหน่ายควรมีสารอาหารที่ครบทุกหมวดหมู่
ส่ วนสิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยงที่นามาจาหน่าย ควรมีส่วนผสมของ
สมุนไพร และมีส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ ยง ควรมีความหลากหลายส่ วนประสมเพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น เมื่อมีสินค้าหลากหลายตัวจะก่อให้เกิ ดความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
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ด้ านราคา
การตั้งราคาสามารถตั้งราคาสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงได้ถูกกว่าร้านอื่นก็จะได้เปรี ยบคู่แข่ง
ขัน ในการตั้งราคาร้ านค้าไม่ควรตั้งที่สูง สิ นค้าประเภทของใช้ควรตั้งราคาขึ้นอยู่กบั อายุการใช้งาน
เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน โดยมีการปรับปรุ งราคาให้เหมาะสมกับสถานที่จาหน่ายการกาหนด
กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าที่มีกาลังซื้ อสิ นค้า โดยเน้นราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป ในการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมาก
สามารถต่อรองราคาได้ เมื่อซื้ อสิ นค้าจากทางร้ าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าสามารถ
ชาระด้วยบัตรเครดิตได้
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ควรมีการกาหนดทาเลที่ต้ งั ควรคานึงถึงความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าควรตั้งร้านไว้ใกล้
แหล่งชุ มชนหรื อใจกลางเมือง ควรเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ในการจัดตั้งร้านควีมีเอกลักษณ์
เมื่อลู กค้ามองแล้วสามารถทราบได้ว่าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าสัตว์เลี้ ยง หรื อมีป้ายให้เห็ นชัดเจนเพื่อให้
ลูกค้ามองเห็น แต่หากธุ รกิจใดอยู่นอกแหล่งชุ มชนอาจต้องจัดให้มีบริ การส่ งสิ นค้าเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ ลูก ค้าและสร้ างความพึ งพอใจในด้านการบริ ก ารได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ธุ รกิ จยังต้อง
คานึงถึงเวลาในการเปิ ดร้าน ลูกค้าส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในเวลาช่วงเย็น(17.00-20.00 น.)จึงคาดหวังให้
การปิ ดร้านร้านช้ากว่าร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.) ดังนั้นทางร้าน
จาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงอาจจะเปิ ดร้านช้ากว่าปกติและปิ ดร้ านช้ากว่าร้านค้าทัว่ ไปจะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น แต่ไม่ควรใช้กบั ร้ านค้าในตลาดนัด นอกจากนี้ ควรมีที่จอดรถให้เพียงพอ
เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงไม่ควรตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าเนื่องจากผูต้ อบแบบ
ถามบางท่ านให้ ค วามเห็ น ว่าถ้าสิ น ค้าจาหน่ ายในห้ างจะส่ งผลให้ ราคาแพงขึ้ น อี ก และไม่ ค วรใช้
ช่ อ งทาง Website Facebook Instagram หรื อ Application ในการแสดงสิ น ค้า และให้ สั่ ง ซื้ อ สิ นค้า
เพราะเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ร้านจัดจาหน่ ายสิ นค้าจาเป็ นต้องทาการส่ งเสริ มการขาย โดยมีการแจกใบปลิ วแผ่นพับ
คู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยงสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ อาจจะวางอยูใ่ กล้สินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงชนิ ดนั้นๆ
หรื อวางอยู่ที่ เคาน์ เตอร์ ช าระเงิ น ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าควรให้ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ตัวสิ นค้า โดยควรมี
พนักงานที่ คอยให้ความช่ วยเหลื อลูก ค้า พนักงานประจาร้ านต้องมี ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเป็ นอย่างดี และมีความเป็ นกันเองกับลูกค้า เมื่อซื้ อสิ นค้าทางร้ านควรมีบริ การส่ ง
ฟรี ในระยะที่กาหนด โดยอาจจะกาหนดการซื้ อขั้นต่า เช่น ซื้ อครบ 600 บาทขึ้นไป เป็ นต้น นอกจากนี้
ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ นขั และแมว
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สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ควรมีบตั รสมาชิ กสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสาร และ
ใช้คูปองสะสมแต้มในการซื้ อสิ นค้า
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตวแพทย์ และตลาดนัด ควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
สาหรับสิ นค้าบางประเภท เช่ น สิ นค้าประเภทของใช้ และควรมี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู ้
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเรื่ องการเลี้ยงแมว
ในโฆษณาไม่ควรมี การโฆษณาผ่านใบปลิ วแผ่นพับ หรื อการแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่
ให้แก่ลูกค้าทราบผ่านข้อความทางมือถือ(SMS) เพราะเป็ นการสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายและอาจก่อให้เกิ ด
ความราคาญแก่ลูกค้าได้
ในการจัดทาบัตรสมาชิก ลูกค้าต่างมีความพึงพอใจหากได้รับส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าใน
ราคาพิเศษ โดยกลยุทธ์การ ลดแลกแจกแถม ยังคงเป็ นหัวใจสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนลด
จากทาบัตร เพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้า หรื อการสะสมแต้มจากยอดซื้ อสิ นค้าจะช่วยดึงดูดให้
ลูกค้ามีการซื้ อซ้ า
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เลขที่แบบสอบถาม.................
แบบสอบถามเพือ่ การศึกษา
“ความคาดหวังของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อร้ านจาหน่ ายสินค้ าสัตว์ เลีย้ งในอาเภอเมืองสมุทรสาคร”
แบบสอบถามนี้ใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่)
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
นางสาววศินี ยศวิไล
551532274
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดใด
1. ( ) สุ นขั
2. ( ) แมว
2. ปัจจุบนั ท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาแล้วกี่ปี
1. ( ) ไม่เกิน 2 ปี
4. ( ) 7 - 8 ปี

2. ( ) 3 - 4 ปี
5. ( ) 9 - 10 ปี

3. ( ) 5 – 6 ปี
6. ( ) มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

3. เพศ
1. ( ) ชาย

2. ( ) หญิง

4. อายุ
1. ( ) ไม่เกิน 20 ปี

2. ( ) 21- 40 ปี

3. ( ) 41- 60 ปี

2. ( ) อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่ วนตัว

3. ( ) พ่อบ้าน/แม่บา้ น

4. ( ) มากกว่า 61 ปี ขึ้นไป
5. อาชีพ
1. ( ) นักเรี ยน/นักศึกษา

4. ( ) พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริ ษทั
5. ( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ( ) อื่นๆ โปรดระบุ…………………
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ( ) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท 2. ( ) 10,001- 20,000 บาท
4. ( ) 30,001 - 40,000 บาท
5. ( ) 40,001 - 50,000 บาท
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6. ( )ไม่ได้ประกอบอาชีพ

3. ( ) 20,001 - 30,000 บาท
6. ( ) 50,001 บาท ขึ้นไป

7. ระดับการศึกษา
1. ( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี

2. ( ) ปริ ญญาตรี

3. ( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี

8. จานวนสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงปัจจุบนั
1. ( ) 1-3 ตัว

2. ( ) 4 - 6 ตัว

3. ( ) ตั้งแต่ 7 ตัว ขึ้นไป

9. วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่าน
1. ( ) เพื่อเฝ้ าบ้าน
4. ( ) เพื่อเพาะพันธุ์ขาย

2. ( ) เพื่อเป็ นเพื่อน
5. ( ) มาอาศัยเอง

3. ( ) เพื่อนาทางแก่บุคคลพิการ
6. ( ) อื่นๆโปรดระบุ…………..

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับพฤติกรรมในการซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ ง
10. ช่วงระยะเวลาใดที่ท่านเลือกซื้อสิ นค้ามากที่สุด
1. ( ) 08:00 – 12:00 น.
2. ( ) 12:01 – 17:00 น.
4. ( ) อื่นๆโปรดระบุ……………

3. ( ) 17:01 – 20:00 น.

11. ท่านเคยเลือกซื้อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหรื อไม่
1. ( ) เคย
2. ( )ไม่เคย
12. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสิ นค้าที่ซ้ือจากร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหรื อไม่
1. ( ) พึงพอใจ
2. ( ) ไม่พึงพอใจ
3. ( ) เฉยๆ
13. ความถี่ในการซื้อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
1. ( ) 1 ครั้ง/เดือน

2. ( ) 2-3 ครั้ง/เดือน

3. ( ) มากกว่า 3 ครั้ง/เดือน

14. โดยปกติแล้วในการเลือกซื้อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงท่านเลือกซื้อสิ นค้าจากสถานที่ใด
1. ( )โรงพยาบาลสัตว์
2. ( ) คลินิกสัตวแพทย์
3. ( ) ร้านจาหน่ายอาหาร
สัตว์เลี้ยง
4. ( ) ตลาดนัด
5. ( ) ห้างสรรพสิ นค้า / ร้านค้าสะดวกซื้อ
6. ( ) อื่นๆโปรดระบุ..... ……..
15. ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
1. ( ) ไม่เกิน 200 บาท
2. ( ) 201 - 400 บาท
4. ( ) 601-800 บาท
5. ( ) 801-1,000 บาท
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3. ( ) 401- 600 บาท
6. ( ) มากกว่า 1,000 บาท

16. บุคคลที่มีอิทธิมากที่สุดในการเลือกซื้อสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
1. ( ) ตัวเอง
2. ( ) แฟน / คู่รัก
3. ( ) เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
4. ( ) ครอบครัว
5. ( ) พนักงานขาย
6. ( ) สัตวแพทย์
7. ( ) อื่นๆโปรดระบุ……………………..
17. ในการเลือกซื้อสิ นค้าท่านเลือกซื้อสิ นค้าประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) เสื้ อผ้า
2. ( ) อาหาร /อาหารเสริ ม
3. ( ) ยากาจัดเห็บ หมัด และไร
4. ( ) ขนม
5. ( ) อุปกรณ์ / ของเล่น
6. ( ) อื่นๆโปรดระบุ………
ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังในการเลือกซื้อสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ ง
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านโดยมีความหมายดังนี้
(มากที่สุด 5 คะแนน , มาก 4 คะแนน , ปานกลาง 3 คะแนน , น้ อย 2 คะแนน , น้ อยที่สุด 1 คะแนน)
ความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ Product
สายผลิตภัณฑ์ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีความ
หลากหลาย
1 สิ นค้าประเภทอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
- มี อ าหารชนิ ดเปี ยกจ าหน่ าย (อาหารเปี ยกจะมี
โปรตีนมากเหมาะกับสัตว์เลี้ยงกาลังโต ทาให้เจริ ญ
อาหาร)
- มีอาหารชนิ ดแห้งจาหน่ าย (ดีต่อสุ ขภาพเหงือ กและ
ฟั น โดยเวลาที่ เคี้ ยวจะช่ วยบริ ห ารไปในตัว และมี
ราคาถูก)
- มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์ข้ ึนไป
- มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธ์เล็ก
- มีอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงพันธ์ใหญ่
- มีขนมสาหรับหัดเคี้ยวเล่น และดับกลิ่นปาก
- ตรายี่ ห้ อที่ จ าหน่ ายเป็ น ตรายี่ ห้ อ ที่ น าเข้ า จาก
ต่ าง ป ร ะ เท ศ (ไ ด้ แ ก่ Royal Canin , Eukanuba ,
Science Diet , ANF เป็ นต้น)
- ตรายี่ห้อ ที่ จาหน่ ายเป็ นตรายี่ห้อ ที่ ผลิ ตในประเทศ
ไทย (ได้แ ก่ Pedigree , Smart Heart , Alpo , Apro ,
Meo , Wiskas , CatEnjoy เป็ นต้น)
- มีสารอาหารจาเป็ นครบทุกหมวดหมู่
- มีสินค้าใกล้วนั หมดอายุมาจาหน่ายในราคาถูก
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มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

ความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ Product
1.2 สิ นค้าประเภททาความสะอาดสาหรับสัตว์เลี้ยง
- มีส่วนผสมของสมุนไพร
- มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บารุ งขนสัตว์เลี้ยง
- มีส่วนผสมของสารเคมีกาจัดกลิ่น
1.3 สิ นค้าประเภทชุดดูแลสุ ขภาพสาหรับสัตว์เลี้ยง
- ชุดตรวจโรคสาหรับสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจโรคเลือด
ได้ (เช่น ชุด
ตรวจพยาธิเม็ดเลือด ชุดตรวจพยาธิหวั ใจ เป็ นต้น)
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก าจัด เห็ บ หมั ด และไร มี ก ารก าหนด
ปริ มาณการใช้ที่ได้มาตรฐาน
- ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บ หมัด และไร สาหรับสัตว์เลี้ยงที่
น ามาจ าหน่ า ยบางยี่ห้ อ มี ส่ ว นผสมของสารเคมี ที่
ส่ งผลเสี ยต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อนามาใช้ เช่น ยากาจัดเห็บ
หมัดมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง
1.4 สิ นค้าประเภทของใช้
- มีรูปแบบทันสมัย และสี สันสวยงาม
- มี ชุ ด ปลอกคอป้ องกัน สั ต ว์เลี้ ยงหาย หรื อ หลงทาง
จาหน่าย
- เสื้ อ/ชุดสาหรับสุ นขั และแมวมีหลายขนาด
- มี เครื่ องให้ อ าหารอั ต โนมัติ ส าหรั บ สั ต ว์เลี้ ยงมา
จาหน่าย
- นาสิ นค้ามีปัญหาในการขนส่ งมาจาหน่ายในราคาทุน
2. ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพสู ง
3. มีสินค้าในร้านครบถ้วนตามความต้องการ
4. มีการสั่งซื้อสิ นค้าที่ไม่ได้นามาจาหน่ายในร้าน
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มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

ความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด

ราคา Price
1. ตั้งราคาตามสายผลิตภัณฑ์
1.1 สิ นค้าประเภทอาหารสาหรั บสัตว์เลี้ยงราคาถูกกว่า
ร้านค้าทัว่ ไป
1.2 สิ นค้า ประเภทท าความสะอาดสั ต ว์เลี้ ยงมี ร าคา
เหมาะสมกับคุณภาพ
1.3 สิ น ค้าประเภทชุ ด ดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์เลี้ ยงมี ก ารคิ ด
ราคาเพิ่มกรณี ทางร้านวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
1.4 สิ นค้าประเภทของใช้ราคาสู งต่าขึ้นอยู่กบั อายุการใช้
งาน
2. สามารถต่อรองราคาได้สาหรับกรณี ซ้ือปริ มาณมาก
3. เมื่ อ ซื้ อสิ นค้า จากทางร้ า นสามารถช าระด้ว ยบัต ร
เครดิตได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย Place
1. อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า เช่น น้ าพุพลาซ่า BigC , Lotus
หรื อ Porto Chino (ในจังหวัดสมุทรสาคร)
2. ร้านค้าอยูร่ ิ มถนนสามารถมองหาได้ง่าย
3. เวลาเปิ ดเร็ วกว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ทัว่ ไป (เช่น เปิ ด 06:00 น.)
4. เวลาปิ ดช้ากว่าร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยง
ทัว่ ไป (เช่น ปิ ด 21:00 น.)
5. สามารถชม และสั่งซื้อสิ นค้าได้ทาง Website,
Facebook, Instagram , หรื อ Application
6. ร้านจาหน่ายสิ นค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงมีการตกแต่ง
ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ
7. มีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกต่อการซื้อ
สิ นค้า
8. มีการจัดผังร้านเพื่อให้ความสะดวกต่อการเลือกซื้อ
ด้วยตนเอง
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มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

ความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

การส่ งเสริมการตลาด Promotion
1. มีการโฆษณาผ่านใบปลิวแผ่นพับ
2. มีการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์และนิตยสารท้องถิ่น
3. การแจ้งข่าวและสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทราบผ่าน
ข้อความทางมือถือ (SMS)
4. มีบตั รสมาชิกสาหรับใช้เป็ นส่ วนลด และแจ้งข่าวสาร
จากทางร้าน
5. การใช้คูปองสะสมแต้ม
6. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
7. มีการบริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
8. เมื่อซื้อสิ นค้าจากทางร้านมีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ใน
ระยะ 5 กิโลเมตรของที่ต้ งั
9. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สัตว์เลี้ยง
10. มีพนักงานขายคอยให้การบริ การอย่างใกล้ชิด
11. มีการแจกใบปลิวแผ่นพับคู่มือการดูแลสัตว์เลี้ยง
สาหรับลูกค้า
12. อุปกรณ์ของใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงมีการรับประกัน
หลังการขาย
13. มีการจาหน่ายสิ นค้า 2 ชิ้นในราคาถูกลง
(เช่น ขนมปกติราคาชิ้นละ 30 บาท เมื่อซื้อสิ นค้าชิ้นที่ 2
แบบเดียวกันราคาลดเหลือ 40 บาท)
14. นาสิ นค้าใหม่มาจาหน่ายในราคาพิเศษในช่วงแรก
(เช่น อาหารสัตว์เลี้ยงยีห่ อ้ ใหม่ปกติ ราคา 250 บาทมา
จาหน่าย 2 เดือนแรก ราคา 180 บาท)
15. สิ นค้าแพคคู่ราคาถูกกว่า
(เช่น น้ ายาเช็ดหู 50 บาท น้ ายาอาบน้ า 70 บาท เมื่อซื้อ
สิ นค้า 2 ชิ้น จะได้ราคา 100 บาท
ส่ วนที่ 4 ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไรเกีย่ วกับร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าสาหรับสั ตว์ เลีย้ ง (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..........................................................................................……………………………………
>>>>> ขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถามคะ <<<<<
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาววศินี ยศวิไล

วัน เดือน ปี เกิด

18 พฤศจิกายน 2530

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพปี การศึกษา 2554

ประวัติการทางาน

พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั ตาแหน่งธุรการ บริ ษทั หจก.ทรัพย์วิไล99
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